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ABSTRAKT
ABSTRACT

FONTES. Biblioteka Studiów Lednickich, seria B1, tom 4

FONTES. Library of Lednica Studies, series B1, volume 4 

Seria Fontes Biblioteki Studiów Lednickich stanowi wydawnictwo ród owe Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy – muzeum nosz cego tytu  Pomnika Historii Narodu Polskiego i b d cego ku-

stoszem przetrwa ych do naszych czasów, najwa niejszych na ziemiach polskich reliktów przesz o ci 

– grodowych i sakralnych – na Ostrowie Lednickim ko o Gniezna, w Gieczu, Grzybowie i Radzimiu. 

W kolejnych monograÞ cznych tomach serii publikujemy ród a pisane od redniowiecza do czasów 

nowo ytnych, a przede wszystkim ród a kultury materialnej pozyskane w czasie wieloletnich, interdy-

scyplinarnych bada  archeologiczno-architektonicznych poszczególnych obiektów. 

The Fontes series of the Library of Lednica Studies is a source publication of the Museum of the First 

Piasts at Lednica. The museum which has been conferred with the title of the Monument of History 

of the Polish Nation, is the custodian of outstanding relics of Poland’s past, secular and ecclesiastic, 

which survive on the island of Ostrów Lednicki between Gniezno and Pozna , at Giecz, Grzybowo, and 

Radzim. Every monographic volume in the Fontes series will be a publication of written sources from 

the medieval until the modern age, but Þ rst and foremost, material evidence from long-term interdisci-

plinary archaeological and architectural investigation of particular sites and structures. 
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OD REDAKCJI

Jednym z wa niejszych elementów to samo ci kulturowej ka dego spo ecze stwa jest poznanie ko-

rzeni swojej przesz o ci. Te za  poznajemy przez pryzmat faktów i artefaktów, nazywanych ród ami, 

czyli wed ug najprostszej ich deÞ nicji wszelkich ladów my li i czynów pozostawionych przez cz o-

wieka1. Dzi ki nim archeolodzy, prahistorycy, historycy, historycy sztuki i architektury, numizmatycy 

i przedstawiciele innych specjalno ci, z wi kszym lub mniejszym prawdopodobie stwem s  wstanie re-

konstruowa  wielorakie przejawy ycia i dzia alno ci kulturowej ludzi w ró nych miejscach i przedzia-

ach czasowych. Bez róde  trudno by o by o wiarygodne zobrazowanie ró norakich form bytowania, 

twórczo ci i wielu innych zjawisk oraz procesów i przemian, które wyznacza y kolejne etapy ewolucji 

kulturowej poszczególnych spo ecze stw2. 

Maj c to wszystko na wzgl dzie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, nosz ce tytu  Pomnika Historii 

Narodu Polskiego a b d ce kustoszem jednych z najwa niejszych, zachowanych do naszych czasów obiek-

tów archeologiczno-architektonicznych – grodowych i sakralnych – z okresu kszta towania si  pa stwowo ci 

polskiej, zlokalizowanych na Ostrowie Lednickim ko o Gniezna (gm. ubowo), w Gieczu (gm. Dominowo), 

Grzybowie (gm. Wrze nia) i Radzimiu (gm. Murowana Go lina)3, po ich wieloletnich, interdyscyplinarnych 

badaniach archeologiczno-architektonicznych i specjalistycznych, celem pe nego udost pnienia pozyska-

nych materia ów ród owych nauce w 2009 roku uruchomi o now  seri  wydawnicz . Jej przedmiotem b -

dzie publikacja róde : 1. róde  pisanych od redniowiecza do czasów nowo ytnych oraz przede wszystkim 

2. ró nych kategorii róde  kultury materialnej, które pozyskano na wymienionych wy ej obiektach. 

Ze wzgl du na stopie  opracowania, wynikaj cy z potrzeby d ugotrwa ych pog bionych kwerend, stu-

diów ród oznawczych, analiz porównawczych oraz bada  podstawowych i specjalistycznych seri  roz-

poczyna tom 4 po wi cony monetom pozyskanym w trakcie bada  ko cio a pw. w. Miko aja w Gieczu. 

Dwa pierwsze tomy, które s  obecnie w przygotowaniu, po wi cone b d  ród om pisanym dotycz cym 

Ostrowa Lednickiego (tom 1) oraz Giecza (tom 2). W tej kategorii róde  przewidywane s  te  publika-

cje róde  pisanych do Grzybowa i Radzimia, a w przysz o ci i ekna. Od tomu trzeciego rozpoczniemy 

prezentacj  róde  kultury materialnej z pe nym katalogiem i wszechstronnym ich omówieniem oraz wy-

nikami bada  specjalistycznych. Prezentacj  t  rozpocznie publikacja wczesno redniowiecznych mieczy 

z Ostrowa Lednickiego i Giecza. Od tomu pi tego b d  prezentowane dalsze kategorie zabytków, m.in. 

topory, ozdoby g owy i stroju, zabytki drewniane itd. Seria jest przewidziana na wiele lat. 

Z seri  Fontes (seria B1) Biblioteki Studiów Lednickich bezpo rednio zwi zana jest druga seria o cha-

rakterze ród oznawczym, tj. seria C (DISSERTATIONES AD FONTES SPECTANTES), wydawana 

przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W jej ramach publikowane s  pojedyncze zabytki (precjo-

za) maj ce szczególne znaczenie dla kultury polskiej i jej zwi zku z europejskim kr giem kulturowym4. 

Oddaj c do r k Czytelnika pierwszy tom z planowanej wielotomowej, serii B1 Muzeum Pierwszych 

Piastów na Lednicy mam nadziej , e zostanie ona dobrze przyj ta przez wszystkich badaczy zajmuj -

cych si  pocz tkami pa stwowo ci polskiej w jej wielkopolskiej kolebce i ich zwi zku z europejskim 

kr giem kulturowym, a jednocze nie b dzie podstaw  do wielorakich bada  porównawczych i syntez.

Andrzej M. Wyrwa

1 Na temat teorii ród a patrz m.in. G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji róde  historycznych z Pos owiem, 

Pozna  2010
2 Na temat teorii ewolucji kulturowej, historii kultury i cywilizacji patrz m.in. bardzo przekonywuj ce rozwa ania G. Labuda, Roz-

wa ania nad teori  i histori  kultury i cywilizacji, Pozna  2008; odno nie miejsca archeologii w badaniach nad przesz o ci  patrz 

m.in. te  A.M. Wyrwa, O wieloaspektowym badaniu przemian kulturowych w prahistorii i czasach historycznych reß eksji kilka, w: 

Studia interdyscyplinarne nad rodowiskiem i kultur  w Polsce, red. M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska, Pozna  

2007, s. 43-56
3 Patrz Custoidia memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009), red. A.M. Wyrwa, Lednica 2009; 

niezale nie od ww stanowisk archeologicznych w najbli szym czasie planuj  si  te  w czenie w struktury organizacyjne muze-

um wczesno redniowiecznego stanowiska archeologicznego z obiektami grodowymi oraz architektur  sakraln  (roma sk  rotund  

i zabudowaniami pierwszego klasztoru cysterskiego na ziemiach polskich) w eknie ko o W growca – patrz na ten temat m.in.: 

Studia i materia y do dziejów Pa uk, red. A. M. Wyrwa, Pozna  1989-2003 , t. I-V i Warszawa 2006, t. VI
4 Dotychczas wydano: A.M. Wyrwa, wi ty Jakub Aposto . Malakologiczne i historyczne lady peregrynacji z ziem polskich do Santiago 

de Compostela, Lednica-Pozna  2009; Stauroteka Lednicka. Materia y, studia i analizy, red. A.M. Wyrwa, Lednica – Pozna  2009
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FROM THE EDITOR 

A major element of the cultural identity of any society is understanding its past origins. These may be 

learnt by studying facts and archaeological objects – which are referred to as sources – or, in simplest 

terms, all the evidence on past human thought and activity5. They are used by archaeologists, prehistorians, 

general historians, historians of art and architecture, coin specialists and representatives of other branches 

of science, to reconstruct, for better or for worse, the manifold manifestations of human life and culture 

in different places and during different ages. Without these sources it would be difÞ cult to represent in 

a reliable manner the diverse forms of existence, artistic endeavour and many other phenomena, processes 

and change, which are the milestones in the cultural evolution of each and every society6. 

In response to the above considerations, as Custodian of the outstanding relics of secular and ecclesiastic 

archaeology and architecture from the period of the formation of Poland’s statehood which survive in the 

island of Ostrów Lednicki between Gniezno and Pozna  (distr. ubowo), at Giecz (distr. Dominowo), Grzy-

bowo (distr. Wrze nia), and Radzim (distr. Murowana Go lina)7, following their long-term interdisciplinary 

investigation by archaeologists, architecture historians and other specialists, wishing to make the obtained 

source evidence fully available for research, the Museum of the First Piast in Lednica – recognised as the 

Monument of History of the Polish Nation – launched a new publication series in 2009. Its purpose will be to 

publish the following source evidence: 1. written sources from the medieval age until the present and Þ rst and 

foremost, 2. different categories of material evidence secured in the course of Þ eldwork in question. 

Because the completion of post-excavation analysis requires a sustained in-depth query of the written re-

cords, studies in interpretation, comparative analyses, as well as basic and specialist studies, our series opens 

with volume 4, devoted to the coin series recovered during the investigation of Saint Nicholas church at Giecz. 

The Þ rst two volumes, now prepared for publication, are to deal with the written sources related to Ostrów Led-

nicki (volume 1) and Giecz (volume 2). In this category of source evidence we hope to continue by publishing 

written sources on Grzybowo and Radzim, followed by those relating to ekno. Starting from volume 3 we 

plan to present source material evidence complete with its catalogue and a comprehensive discussion accom-

panied by the results from specialist analyses. The Þ rst publication is to deal with early medieval swords from 

Ostrów Lednicki and Giecz. Starting from volume 5 we will publish other categories of Þ nds, e.g., battle axes, 

head ornaments, dress accessories, etc., wooden Þ nds and so on. The series is expected to run for many years. 

Directly related to the Fontes series (series B1) of the Library of Lednica Studies is a second series 

concerned with the hermeneutic analysis of evidence, i.e., series C (DISSERTATIONES AD FONTES 

SPECTANTES), also published by the Museum of the First Piast in Lednica. Published as part of series C 

will be outstanding artefacts of extraordinary signiÞ cance for Poland’s cultural heritage and Poland’s 

ties with the culture of Europe8. 

Presenting the Readers with this volume, the Þ rst in what we plan as a longer series of scientiÞ c publica-

tions, series B1 of the Museum of the First Piast in Lednica, we hope it Þ nds favour with all the researchers 

studying the origins of Poland’s statehood in its cradle in Greater Poland (Wielkopolska), and the connec-

tions with the European culture environment, and at the same time, that the series will be of use as a foun-

dation for a wide range of comparative analyses and syntheses.

Andrzej M. Wyrwa

5 On the subject of the theory of source evidence, see e.g., G. Labuda, Próba nowej systematyki i nowej interpretacji róde  historycz-

nych z Pos owiem, Pozna  2010   
6 On the subject of theory of cultural evolution, history of culture and civilisation, see e.g. the convincing arguments in, G. Labuda, Roz-

wa ania nad teori  i histori  kultury i cywilizacji, Pozna  2008; on the place of archaeology in investigating the past, see also, A.M. 

Wyrwa, O wieloaspektowym badaniu przemian kulturowych w prahistorii i czasach historycznych reß eksji kilka, in: Studia interdyscy-

plinarne nad rodowiskiem i kultur  w Polsce, ed. M. Makohonienko, D. Makowiecki, Z. Kurnatowska, Pozna  2007, p. 43-56
7 See Custodia memoriae. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy XL lat istnienia (1969-2009), ed. A.M. Wyrwa, Lednica 2009; 

next to archaeological sites named here there are plans before long to bring under the charge of the Museum an early medieval com-

plex at ekno near W growiec, with e.g. a Romanesque rotunda and buildings of the Þ rst Cistercian abbey in Poland – see, e.g.,: 

Studia i materia y do dziejów Pa uk, ed. A. M. Wyrwa, Pozna  1989-2003, vol. I-V, and Warsaw 2006, vol. VI
8 Earlier publications: A.M. Wyrwa, wi ty Jakub Aposto . Malakologiczne i historyczne lady peregrynacji z ziem polskich do Santiago 

de Compostela, Lednica-Pozna  2009; Stauroteka Lednicka. Materia y, studia i analizy, ed. A.M. Wyrwa, Lednica – Pozna  2009
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WST P

wi ty Miko aj z Myry, z Bari, podrzucaj cy tajemnie z oto na posag dla panien na wydaniu, jest jednym 

z niewielu z pocztu tradycyjnych wi tych Pa skich, których imi  nie zagin o w kulturze popularnej Za-

chodu, aczkolwiek sta o si  to kosztem sensu i przes ania jego legendy. Mimo to Miko aj nie zaniedba  

i archeologów, badaj cych dedykowany mu ko ció  na osadzie podgrodowej w Gieczu (stanowisko 3, gm. 

Dominowo, pow. roda Wielkopolska1), obsiany – jak si  okaza o – znaczn  liczb  zabytkowych monet.

Ko ció  (po wi cony tak e Wniebowzi ciu Panny Marii) w obecnej formie zosta  wzniesiony pod 

koniec XII lub na prze omie XII/XIII wieku, zast puj c wcze niejsz  budowl  datowan  na drug  po-

ow  XI wieku2. Giecz – jedna ze stolic pierwszych Piastów, a mo e nawet ich kolebka3 – min  ju  

wówczas zenit swej wietno ci. Dysponowa  ko cio em grodowym w. Jana Chrzciciela, a mimo to 

druga, niewielka wi tynka zebra a przez wieki swego istnienia i przynios a nam nadzwyczajnie obÞ ty 

materia  numizmatyczny.

Dotychczas opublikowano w „Studiach Lednickich” 338 monet z bada  ko cio a w. Miko aja 

w latach 1949-19954. Kolejne lata bada  archeologicznych przynios y znów znaczn  porcj  materia u 

numizmatycznego. Okaza o si  te , e wcze niejszej analizie umkn o kilka egzemplarzy ju  wydoby-

1 Histori  bada  zob. KrysztoÞ ak 2008, s. 242-9.
2 KrysztoÞ ak 2002.
3 Zob. w tej sprawie ostatnio Kara 2009, s. 304-7.
4 Paszkiewicz 1998.

Ryc. 1.  Usytuowanie ko cio a Wniebowzi cia NMP i w. Miko aja w Gieczu na tle wczesno redniowiecznego zespo u osad-

niczego (stan. 1 – grodzisko, stan. 2 – most-grobla, stan. 3 – osada, stan. 4 – cmentarzysko i osada przygrodowa). 

Rys. i oprac. Teresa KrysztoÞ ak.

Fig. 1.  The Holy Assumption and Saint Nicholas church at Giecz in context of early medieval settlement (site 1 – stronghold; 

site 2 – bridge/causeway; site 3 – settlement; site 4 – cemetery and stronghold suburb). Drawing and analysis, Teresa 

KrysztoÞ ak.

Ryc. 1.  Usytuowanie ko cio a Wniebowzi cia NMP i w. Miko aja w Gieczu na tle wczesno redniowiecznego zespo u osad-

niczego (stan. 1 – grodzisko, stan. 2 – most-grobla, stan. 3 – osada, stan. 4 – cmentarzysko i osada przygrodowa). 

Rys. i oprac. Teresa KrysztoÞ ak.

Fig. 1.  The Holy Assumption and Saint Nicholas church at Giecz in context of early medieval settlement (site 1 – stronghold; 

site 2 – bridge/causeway; site 3 – settlement; site 4 – cemetery and stronghold suburb). Drawing and analysis, Teresa 

KrysztoÞ ak.
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tych. Siedem monet z pierwszej publikacji zosta o nast pnie oczyszczonych, co obecnie pozwoli o u ci-

li  ich opisy5. Nowa partia numizmatów obj a wi c 355 obiektów znalezionych w latach 1993-2000. 

W ten sposób ko ció  w. Miko aja odzyska  rang  najliczniej obsianego pieni dzmi ko cio a w Polsce. 

Przej ciowo utraci  by  j  bowiem na rzecz nieistniej cego ju  ko cio a paraÞ alnego w Rumi, który, 

badany w latach 1995-6, przyniós  543 monety6. Ta nowa partia zosta a opracowana w postaci drugiej 

cz ci artyku u dla „Studiów Lednickich”, ostatecznie jednak nie doczeka a si  publikacji w tym czaso-

pi mie. Obecna praca powsta a z po czenia obu artyku ów w integraln  ca o , a nast pnie uwzgl d-

nienia wyników bada  numizmatycznych minionej dekady, zmieniaj cych niektóre ustalenia dotycz ce 

monet, ale tak e interpretacji znalezisk. czna liczba uj tych tutaj zabytków wynosi 693, z czego jeden 

liczman, dwie plomby i 690 monet.

Przyznajmy przy tym, e przydatno  tego bogatego materia u dla rozwi zania g ównych proble-

mów archeologa badaj cego architektur  roma sk  jest stosunkowo niewielka. Jak zobaczymy, monety 

s  zasadniczo m odsze od budowli a ich zwi zek z ewentualnymi pó niejszymi pracami budowlanymi 

te  jest raczej odleg y. Ale te  archeolog ma inne ród a wiadomo ci na te tematy. Monety przynios  za-

miast tego nieosi galne inn  drog  dane dotycz ce kultury gospodarczej (w rozumieniu Maxa Webera, 

wi c jako pewnego upowszechnionego sposobu my lenia wp ywaj cego na zachowania w sferze ekono-

micznej), ale i kultury duchowej lokalnej spo eczno ci. Pozwol  wi c do pewnego stopnia obserwowa  

pod tym wzgl dem rozwój Giecza jako wschodniowielkopolskiej wsi i porównywa  t  miejscowo  

z innymi, zbadanymi w podobny sposób. Jednocze nie uzyskamy liczne dane dotycz ce samych monet, 

ich emisji, czasu i miejsca ich produkcji, czasem te  u ytej przy tym techniki. Dane te zaprowadz  nas 

do nowej wiedzy nie tylko o obiegu pieni nym, ale i o polityce menniczej b d  monetarnej, zw aszcza 

w adców polskich z XIV-XVI wieku. Ilo  i rozleg o  tych danych, zaskakuj ca dla samego autora, 

postawi warto  informacyjn  badanego zespo u monet co najmniej na równi z bardziej efektownym 

materia em archeologicznym.

5 S  to nast puj ce monety: Paszkiewicz 1998, nr 133, 156, 172-4, 214 i 217.
6 Opracowanie A.M. Ku mina w archiwum Muzeum Archeologicznego w Gda sku, niestety wci  nieopublikowane.

Ryc. 2.  Roma ski ko ció  Wniebowzi cia NMP i w. Miko aja w Gieczu, widok od po udniowego wschodu. Fot. Piotr Namiota.

Fig. 2.  Romanesque Holy Assumption and Saint Nicholas church at Giecz, the view from the south-east. Photograph, Piotr 

Namiota.
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Ryc. 3. Wn trze ko cio a w. Miko aja w trakcie prac archeologicznych. Fot. Romuald wi tkowski.

Fig. 3.  The interior of Saint Nicholas church during archaeological Þ eldwork. Photograph, Romuald wi tkowski.
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Osobna uwaga po wi cona monetom – jednemu przecie  z wielu rodzajów zabytków archeologicz-

nych – wynika z ich specyÞ cznej cechy: metryki, danych o czasie i miejscu ich powstania. Dane te bywaj  

niekiedy wyra one nie wprost i ich odczytanie i odpowiednio wnikliwe zinterpretowanie wymaga zaanga-

owania odr bnej dyscypliny naukowej, numizmatyki, dysponuj cej w asnym kwestionariuszem badaw-

czym, dorobkiem i warsztatem7. Rezultatem bada  numizmatycznych jest ta ksi ka, traktuj ca monety 

odr bnie od pozosta ych zabytków.

Konieczno  rozwi zania pewnych szczegó owych problemów dla uzyskania wiarygodnej metryki 

zebranych u w. Miko aja numizmatów jest przyczyn  zaopatrzenia ksi ki w ekskursy, zawieraj ce 

uzasadnienia niektórych przyj tych rozwi za . Aby u atwi  korzystanie z nich, a jednocze nie nie za-

burza  zasadniczego w tku znalezisk gieckich i ich interpretacji, ekskursy te, uformowane w osobne 

studia, zosta y zgrupowane w II cz ci ksi ki. Oka e si , e rozwa ania numizmatyczne oparte na 

materiale z Giecza – oczywi cie uzupe nionym tak e innymi danymi – doprowadz  nas do wyja nienia 

wielu problemów zwi zanych z histori  polityczn  i gospodarcz  Polski.

* * *

Nie wszystkie zabytki mog y zosta  opisane z autopsji w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. 

Z ekspertyzy Mariana Gumowskiego (1881-1974) nie powróci o do Muzeum 49 monet i obiekt, który 

interpretujemy jako plomb , pochodz cych z bada  w latach 1950-52. Dzi  znamy je tylko z r kopisu 

tego  badacza pt. Monety w Gieczu, sporz dzonego w Toruniu 26 XI 1954 roku, przechowywanego 

w archiwum Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu. Praca ta, opisuj ca oprócz monet równie  kawa ki 

metalu, które, zdaniem M. Gumowskiego, mog y mie  zwi zek z wa eniem kruszców – jest nader nie-

dok adna, a miejscami wr cz ba amutna. W kilku wa nych przypadkach nie sposób dzi  odgadn , jak  

w istocie monet  znaleziono. R kopis ma wszak e jedn  zalet : monety wylicza wyra nie, nie pozosta-

wiaj c w tpliwo ci co do liczby sztuk. W miar  wiernie te  przekazuje metryki archeologiczne8.

* * *

Niniejsza praca, cho  skromna, powsta a dzi ki pomocy wielu osób. Za powierzenie monet do opraco-

wania i informacje dzi kuj  pracownikom Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu, panu mgr Edwinowi 

Dzi cio owskiemu, pani mgr Teresie KrysztoÞ ak i pani mgr El biecie Indyckiej. Pani mgr KrysztoÞ ak 

w rodku wielkiej przebudowy kierowanego przez ni  rezerwatu po wi ci a wiele czasu i troski pra-

com organizacyjnym nad wydaniem tej ksi ki. Wdzi czny te  jestem panu profesorowi Stanis awowi 

Suchodolskiemu, którego uwagi recenzyjne, gdyby w pe ni uwzgl dnione, pewnie da yby w rezultacie 

prac  doskona , co niestety nie mie ci o si  w moich mo liwo ciach Þ zycznych i czasowych. Przyj -

cie tej pracy do programu wydawniczego serii Fontes przez dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy, pana profesora Andrzeja M. Wyrw , daje rzadk  sposobno  zaprezentowania wyników bada  

numizmatycznych czytelnikom spoza do  w skiego rodowiska, za co jestem równie  wielce zobo-

wi zany. Utrzymanie porz dku w obÞ tym materiale, pe nym zmieniaj cych si  numerów inwentarzy, 

wykopów i publikacji, zawdzi czam onie, a szat  edytorsk  i graÞ czn  ksi ki – wielu Pracownikom 

i Wspó pracownikom Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dzi kuj  Þ rmom antykwarycznym: 

Warszawskiemu Centrum Numizmatycznemu i Pozna skiemu Domowi Aukcyjnemu, za zgod  na pub-

likacje zdj  monet z ich oferty. Oczywi cie wszelkie b dy obci aj  wy cznie autora.

Borys Paszkiewicz
Adres:

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wroc awskiego

Pa ac Matuschków, ul. Szewska 48, 50-139 Wroc aw

Poczta elektroniczna: borys.paszkiewicz@poczta.fm

7 Zob. Grierson 1975.
8 Nowych czy szerszych informacji nie ma równie  w spu ci nie r kopi miennej M. Gumowskiego w Bibliotece XX. Czartoryskich 

w Krakowie, gdzie teka sygn. MNK 1298 zawiera na s. 67, 69, 71, 73 i 75 wykaz monet z Giecza.
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CZ  I: ANALIZA I DYSKUSJA ZNALEZISK

1. Przegl d chronologiczny

Chronologi  monet w mechanicznym podziale na pó wiecza przedstawia tabela 1. Widzimy w niej, e ma-

teria  masowy zaczyna si  w wieku XV, po czym stopniowo narasta (z drobnym obni eniem w drugiej 

po owie wieku XVI), by kulminowa  w drugiej po owie wieku XVII. Chocia  niepokoj ca luka w nast p-

nym pó wieczu oka e si  w wyniku naszej analizy w pewnej mierze pozorna, to w XVIII wieku o maso-

wo ci materia u mowy ju  by  nie mo e, a nast pny wiek pokazuje liczby ca kiem przypadkowe.

Tabela 1.  Rozkład czasowy monet z kościoła 
św. Mikołaja w Gieczu (stanowisko 3)

Półwiecze liczba monet % zbioru

XII/1 1 0,1

XII/2 – 0,0

XIII/1 – 0,0

XIII/2 1 0,1

XIV/1 3 0,4

XIV/2 12 1,7

XV/1 64 9,3

XV/2 64 9,3

XVI/1 76 11,0

XVI/2 42 6,1

XVII/1 131 19,0

XVII/2 267 38,7

XVIII/1 – 0,0

XVIII/2 13 1,9

XIX/1 2 0,3

XIX/2 3 0,4

Nieokreślone 11 1,6

Razem 690

Materia  pozamonetarny, bardzo nieliczny, mie ci si  w ramach czasowych zakre lonych przez mo-

nety: plomby pochodzi y przypuszczalnie z 1. po owy XV wieku i pocz tku XVII wieku a liczman 

z drugiej po owy XVI.

a) XII wiek

Poczet numizmatów z ko cio a w. Miko aja rozpoczyna moneta polska – denar W adys awa II Wygna -

ca (1138-46) typu II (Ksi  / w. Wojciech), z wn trza budowli. Monety takie znane s  ze stosunkowo 

licznych skarbów i znalezisk lu nych. Do niedawna by  to te  pierwszy typ monet polskich (po okresie 

wczesnopiastowskim) spotykany w Wielkopolsce1. Obecnie wprawdzie znany jest denar ksi cy Bo-

les awa II Szczodrego z grodziska w Biechowie pod Wrze ni 2, monety tego w adcy z cmentarzyska 

w Dziekanowicach oraz denar W adys awa I Hermana z Ostrowa Lednickiego3, nadal jednak oznacza 

to zupe nie wyj tkowe wyst powanie tutaj monet w adców Polski z emisji centralnej przed 1138 ro-

kiem.

1 Suchodolski 1973, s. 83.
2 Informacja prywatna.
3 Tabaka 2009, s. 68-69.
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w dotychczas rejestrowanych znaleziskach w Wielkopolsce. Drug  przes ank  mog oby by  znalezienie 

pod Ostrzeszowem przed marcem 2009 roku brakteatu nieznanego dot d typu, z podobnym podwójnym 

kluczem (ryc. 4). Ta moneta – s dz c z wielko ci i techniki wykonania, ze schy ku XIII lub pocz tku 

XIII wieku – mog aby mie  pochodzenie wspólne z kwartnikami ksi cia Henryka lub w a nie z naszym 

denarem. Na razie jednak musi to pozosta  lu n  sugesti  do sprawdzenia w nast pnych znaleziskach, 

a tu musimy przyj , e jedyna moneta wype niaj ca hiatus XII-XIII wieku, a zarazem pierwsza w sek-

wencji monet trwaj cej do XVIII wieku, jest prawdopodobnie pochodzenia obcego.
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Mapa 1.  Pochodzenie monet znalezionych w ko ciele w. Miko aja w Gieczu (na tle granic z ok. 1560 r.; podstawa z: William 

Shepherd’s Historical Atlas, 1926)

Mennice:  1 Alt Stargard, 2 Berlin, 3 Brunszwik – okolica, 4 Buda, 5 Bydgoszcz, 6 Chociebu , 7 Cieszyn, 8 Elbl g, 9 Frankfurt 

nad Menem, 10 Gda sk, 11 G ogów, 12 Grünthal, 13 Gubin, 14 Kowno, 15 Kraków, 16 Kremnica, 17 Królewiec, 

18 Kutná Hora, 19 ob enica, 20 Malbork, 21 Nak o (? – fa szerska), 22 Oliwa, 23 Olkusz, 24 Pozna , 25 Pyzdry, 

26 Ryga, 27 Stargard, 28 Szczecin, 29 widnica, 30 Toru , 31 Ujazdów, 32 Warszawa, 33 Werle (?), 34 Wilno, 

35 Wschowa, 36 Zgorzelec, 37 Zi bice, 38. Suczawa (fa szerska).

Map 1.  Provenance of the coin Þ nds from Saint Nicholas church at Giecz (national borders c. 1560; based on William Shepherd’s 

Historical Atlas, 1926).

Mints:  1 Alt Stargard, 2 Berlin, 3 Brunswick-environs, 4 Buda, 5 Bydgoszcz, 6 Cottbus, 7 Cieszyn, 8 Elbl g (Elbing), 9 Frankfurt 

am Main, 10 Gda sk (Danzig), 11 G ogów (Glogau), 12 Grünthal, 13 Gubin (Guben), 14 Kaunas, 15 Cracow, 16 Krem-

nica, 17 Königsberg, 18 Kutná Hora, 19 ob enica, 20 Malbork (Marienburg), 21 Nak o (? – forgery), 22 Oliwa (Oliva), 

23 Olkusz, 24 Pozna , 25 Pyzdry, 26 Riga, 27 Stargard, 28 Szczecin (Stettin), 29 widnica (Schweidnitz), 30 Toru  

(Thorn), 31 Ujazdów, 32 Warsaw, 33 Werle (?), 34 Vilnius, 35 Wschowa (Fraustadt), 36 Görlitz, 37 Zi bice (Münsterberg), 

38. Suceava (forgery).
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Do pierwszej po owy XIV wieku mo emy przyporz dkowa  trzy brakteaty guziczkowe. S  to monety 

niezmiernie trudne w interpretacji, nie nosz  bowiem adnych napisów, a jedynie proste symbole bardzo 

rozmaitej, a niejasnej tre ci. Ciekawe, e wobec wielkiej mnogo ci znanych typów brakteatów guzicz-

kowych a  dwie (nr 548, 549) z trzech monet przedstawiaj  to samo: gwiazd  i ksi yc. Mimo to ró ni  

si  nieco mi dzy sob : na pierwszej ksi yc i gwiazda s  nieco cie sze i staranniejsze a pole monety 

miseczkowate, inaczej te  u o ona jest gwiazda w stosunku do osi monety. Problemem w interpretacji 

monet tego rodzaju, z bardzo prostymi znakami, jest rozró nienie, kiedy mamy do czynienia z wariacj  

wewn trz jednej emisji, a kiedy z niezale nym u yciem tego samego znaku w ró nym miejscu lub czasie. 

Cho  motyw gwiazdy i ksi yca jest na polskich brakteatach bardzo cz sty9, to jednak za ka dym razem 

wyst puje w innej postaci. W skarbie z Radzanowa pod P ockiem (ukrytym oko o lat 1285-90)10 by o 

co najmniej osiem monet z takim motywem, w dwóch odmianach wielko ci11. Mniejsze z nich odpowia-

da yby wielko ci  gieckim, ale pó ksi yc jest na tych ostatnich cie szy i bardziej wygi ty. W Brzegach 

nad Nid  znaleziono nieco wcze niejszy skarb (ukryty oko o lat 1275-80), w którym brakteaty z gwiazd  

i ksi ycem stanowi y najliczniejszy typ monet, reprezentowany przez 32 egzemplarze12. I one jednak 

maj  pó ksi yc mniej zagi ty. W Wieleniu nad Noteci  kilkana cie egzemplarzy w skarbie ukrytym 

oko o 1300 roku13 te  ró ni si  kszta tem motywów, a w maj cym wiele analogii do wiele skiego skar-

bie z Sarbska pod L borkiem brakteaty z gwiazd  i ksi ycem by y wyra nie inne14. W skarbie z Przy -

ka pod J drzejowem by  jeden brakteat z gwiazd  sze ciopromienn  i ksi ycem, jednak i tu pó ksi yc 

jest krótszy15. Moneta znaleziona pojedynczo w Kruszwicy16, która z powodu blisko ci geograÞ cznej 

mog aby tu by  najbardziej interesuj ca, nie zosta a, niestety, zilustrowana ani pomierzona, nie wiemy 

wi c, czy nale a a do tej samej, co giecka, emisji. NatraÞ em te  na równie ma e brakteaty z tym mo-

tywem w zbiorze Muzeum Ksi t Czartoryskich w Krakowie17. Chyba, mimo wszelkie zastrze enia, 

wolno przyj , e oba brakteaty znalezione w Gieczu, o tym samym motywie i maj ce bardzo podobne 

parametry, mog  pochodzi  z jednej, miejscowej emisji z pierwszej po owy XIV wieku. Trzeci  monet  

z tej emisji by by wówczas brakteat znaleziony w ko ciele w Królikowie pod Koninem18.

Za nieprawdopodobne trzeba uzna , by znak na brakteacie odnosi  si  do rycerza herbu Leliwa – 

mimo, e ju  na pocz tku XIV wieku by  to ród prominentny, nie wida  ladu takich uprawnie  którego  

z jego cz onków, i to si gaj cych do ró nych ziem Polski. Jest co najwy ej mo liwe, e to herb rycerski 

Leliwa powsta  pod wp ywem monet nosz cych taki znak. Motyw ksi yca i s o ca, przedstawiony 

w kszta cie gwiazdy i pó ksi yca, si ga g bokiej staro ytno ci i jest spotykany powszechnie na mone-

tach redniowiecznych, w kontek cie wskazuj cym na to, e jest symbolem w adzy, i to bardzo mocnym 

w wyrazie19. W Wielkopolsce jego stosowanie po wiadcza piecz  miasta Poznania z pocz tku XIV 

wieku, na której symboliczne miasto, pod w adz  Or a Bia ego i opiek  w. Piotra i Paw a, ß ankowa-

ne jest takimi w a nie parami s o ca i ksi yca20. Analogicznie skomponowana, nieco starsza piecz  

Krakowa umieszcza w tym samym miejscu znak osobisty w adcy21, z czego by wynika o, e s  to znaki 

o analogicznej tre ci. Mo na wi c s dzi , e brakteat z Giecza przedstawia symbol w adzy wieckiej. 

Jest zatem produktem mennicy ksi cej, zapewne wielkopolskiej, wi c w pierwszej po owie XIV wieku 

mo e to by  moneta Wac awa II, Henryka I lub jego synów, W adys awa okietka, a nawet Kazimierza 

9 Kopicki 1997, s. 55, czy wszystkie przedstawiaj ce go monety w jeden typ (w sensie numizmatycznym), co nie wydaje si  s uszne.
10 W sprawie datowania skarbów z Brzegów i Radzanowa zob. Paszkiewicz 2006/7.
11 J drysek-Migdalska 1976, nr 17-18.
12 Gumowski 1917, nr 70.
13 Beyer 1876, nr 37.
14 Dannenberg 1885, nr 98, 99, 100.
15 Paszkiewicz 1994, s. 45, nr 50.
16 Suchodolski 1974, s. 113.
17 Nr inw. XIII-N-20 i 33.
18 aczek 1998, s. 76. Monet  widzia em w Muzeum Okr gowym w Koninie 24 I 2000 roku. Bardziej przypomina ona pierwszy 

z brakteatów znalezionych w Gieczu.
19 Paszkiewicz 1994, s. 4-6.
20 Insygnia 1992, s. 55, nr 77.
21 Insygnia 1992, s. 50, nr 38.
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Wielkiego. Ze wzgl du na do  wczesne i szerokie wyst powanie tego motywu na brakteatach ró nych 

ksi stw, za najbardziej prawdopodobnego emitenta mo na uzna  W adys awa okietka.

Trzeci brakteat giecki z tego samego mniej wi cej czasu, z dwiema kulkami w dwóch ukach (nr 549), 

nie by  dot d znany. Najbardziej przypomina – zarówno sposobem wykonania, jak rozmiarami i przed-

stawieniem – brakteat znaleziony podczas bada  Mariana Tuszy skiego w Grzybowie pod Wrze ni . 

Tamt  monet  przypisa em panowaniu W adys awa okietka w Wielkopolsce w latach 1314-133322, 

poniewa  przedstawia a ona dwa ksi yce i dwie gwiazdy, umieszczone równie  na ma opolskich (san-

domierskich?) brakteatach tego w adcy, znanych ze skarbu z Przy ka (typ Przy k 52). Figura na tej 

monecie nie ma tak bliskiej analogii, cho  mo na zauwa y , e jej pozytywowe wyobra enie bardzo 

przypomina negatyw brakteatów typu Przy k 70. Figura na nowym brakteacie z Giecza jest trudna 

do obja nienia – by  mo e równie  wywodzi si  z przedstawienia dwóch ksi yców i gwiazd, cho  

w innej konÞ guracji ni  na monecie z Grzybowa. Je li tak, by oby to podwojenie Þ gury umieszczonej 

na brakteatach z ksi ycem i gwiazd  znalezionych w Gieczu. Przypisanie tej monety równie  do Wiel-

kopolski w czasach drugiego panowania W adys awa okietka (1312/14-1333) ma dostateczne cechy 

prawdopodobie stwa, by mog o tu by  wprowadzone.

Kolejne monety pochodz  z czasów Kazimierza Wielkiego (1333-70). Dwie z nich, wraz z trzeci  

nierozpoznan , znaleziono w zespole w grobie 22/98 (nr 544, 545, 677). Prawdopodobnie wszystkie 

trzy by y denarami Kazimierza Wielkiego wybitymi w Krakowie. Denary Kazimierza Wielkiego z g o-

w  i or em wype niaj  prawie ca e jego panowanie. Cho  wi kszo  ich odmian zosta a usystematy-

zowana przez Ferdynanda Wysockiego, to chronologia wzgl dna nadal nie jest jasna, tym bardziej za  

bezwzgl dna. Denary nr 544 i 545 maj  analogie w skarbie Wysockiego23 (by  to prawdopodobnie frag-

ment skarbu z Mierzyna), który nie obj  grupy najpó niejszych emisji Kazimierza. Denar nr 545 robo-

czo datowa  mo na na lata pi dziesi te lub pocz tek sze dziesi tych XIV wieku w nadziei, e dalsze 

badania pozwol  u ci li  t  datacj . Moneta nr 544 jest nieco wcze niejsza. Zespó  nale a oby datowa  

na lata sze dziesi te XIV wieku, kiedy Wielkopolska zosta a obj ta obiegiem monety krakowskiej, 

która towarzyszy a tu monecie wielkopolskiej b d  te  j  zast pi a24.

Jeszcze jeden denar krakowski Kazimierza znaleziony zosta  luzem (nr 546). Brak tej odmiany w skar-

bie Wysockiego, uproszczona g owa królewska, a równocze nie minimalne rozmiary monety wskazuj , 

e jest to pó na emisja denarów, wybita w toku uniÞ kacji monetarnej Królestwa w latach sze dziesi tych.

Znaleziska denarów krakowskich Kazimierza Wielkiego w Wielkopolsce s  rzadkie, ale nie wyj t-

kowe. Jeden okaz znaleziono w Gieczu na Grodziszczku (stanowisko 1)25, jeden w Gnie nie na Górze 

Lecha, cztery tam e w katedrze (w tym jeden w grobie)26, jeden w Lubiniu27, jeden na Starym Rynku 

w Poznaniu, dwa w pozna skim Odwachu28, jeden w dawnej farze Marii Magdaleny tam e29, cztery 

w ko ciele Starym Mie cie pod Koninem30, jeden w Trzemesznie w krypcie ko cio a kanoników regu-

larnych31. Zauwa my, e nie ma tu w ogóle skarbów32. Dlatego budzi w tpliwo ci sporz dzony w 1881 

roku opis skarbu z Jaraczewa w powiecie jaroci skim, zawieraj cego jakoby 172 „drobne denary srebrne 

z czasów Kazimierza Wielkiego”33. Nie mo emy by  pewni, e monety tego króla zosta y tu prawid owo 

22 Paszkiewicz 1994, s. 6. Materia y archeologiczne z bada  grodziska w Grzybowie zosta y przekazane do Muzeum im. Dzieci Wrze-

si skich we Wrze ni.
23 Wysocki 1894, s. 202-215.
24 Paszkiewicz 2008, s. 43.
25 B. Paszkiewicz, Monety zachodnioeuropejskie z bada  archeologicznych w Gieczu (stanowiska 1, 4 i 10) w latach 2001-2009, 2010, 

mps w archiwum Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
26 Kubiak 1998, nr 312:II.1, 312:III.1-4.
27 Kubiak 1998, nr 473:VII.1.
28 Informacja Z. Bartkowiaka.
29 Kubiak 1998, nr 616:VIII.1, 616:XXI.1.
30 aczek 2006, s. 82.
31 Kubiak 1998, nr 783:III.1.
32 Pomijamy tutaj ukryty w sto lat pó niej, po 1455 roku, skarb z Kobierna, gdzie znalaz  si  pojedynczy denar, który móg  przyby  

do Wielkopolski du o pó niej, oraz skarb z Gry yny, w którym Kazimierz Wielki zosta  b dnie rozpoznany na monecie Kazimierza 

I, ksi cia o wi cimskiego.
33 Olejniczak 2009, s. 164.
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zidentyÞ kowane. Drog  przez Wielkopolsk  musia y te  przeby  denary krakowskie zdeponowane w kil-

ku skarbach nowomarchijskich i pomorskich jeszcze w XIV stuleciu. Lista znalezisk wielkopolskich 

w ka dym razie skupia si  w po udniowo-wschodniej cz ci krainy, ale te  mocno si ga do Poznania. 

Rysuje si  tu co  w rodzaju powtórzenia procesu obejmowania Wielkopolski obiegiem monet bitych 

w Krakowie, który obserwowali my ledz c powy ej znaleziska monet W adys awa Wygna ca.

Z monet  krakowsk  rywalizowa a bowiem moneta lokalna, cho  bita pod imieniem tego samego w ad-

cy. Bardzo interesuj ca jest moneta Kazimierza Wielkiego (nr 550), która – mi dzy innymi dzi ki odkryciu 

jej w ko ciele w. Miko aja – pozwoli a zidentyÞ kowa  nieznan  dotychczas regionaln  emisj  monet 

tego w adcy w Pyzdrach (zob. cz  II, rozdzia  1). Ciekawe, e nie znaleziono w Gieczu denarów Kazi-

mierza bitych w Poznaniu, znanych np. ze Starego Miasta pod Koninem i samego Poznania, oraz dena-

rów kaliskich, które w ogóle nie wyst pi y w wielkopolskich znaleziskach. Znalezisko monety pyzdrskiej 

jest jedyne w Wielkopolsce (pozosta e dwa okazy tych nadzwyczajnie rzadkich denarów pochodz  ze skar-

bów z Nowej Marchii i Spisza). Mo na zauwa y , e znalezisko to mocno podkre la zwi zek mi dzy 

upadkiem Giecza a rozwojem Pyzdr, dostrzegany przez badaczy osadnictwa. Pokazuje, e Giecz pozosta-

wa  w zasi gu obiegu monety pyzdrskiej, a jednocze nie sugeruje bardzo w ski zasi g tego obiegu.

Monet królewskich pochodz cych z czasów andegawe skich nie znaleziono w Gieczu. W zasadzie 

bowiem nie wyst puj  one poza Ziemi  Krakowsk  i Sandomiersk , co najprawdopodobniej oznacza, 

e nie rozpoznali my jeszcze monet królewskich Ludwika i Jadwigi, wybitych w innych ziemiach. 

W Wielkopolsce pe ni y ich rol  lokalne emisje pozna skie. Mamy w Gieczu dwie takie monety; pierw-

sz  datujemy na panowanie króla Ludwika (nr 532), drug  jest dyskusyjny denar z liter  P (nr 533), 

który z wahaniem datujemy na okres bezkrólewia po mierci Ludwika lub samodzielnego panowania 

królowej Jadwigi (zob. cz  II, rozdzia  2).

Odr bno  wielkopolskiego rynku monetarnego zanika dopiero w czasach W adys awa Jagie y 

(1387-1434). Mimo istnienia miejskich denarów pozna skich z czasów tego w adcy, w Gieczu mamy 

tylko jego monety królewskie, których razem zebrano a  21 (nr 226-246). Wart szczególnej uwagi 

jest wczesny denar tego króla (nr 226). Nad monetami tego typu (Krzy  podwójny) toczy a si  dyskusja, 

czy pochodz  z emisji miasta Wschowy z czasów andegawe skich, czy te  z królewskiej emisji W a-

dys awa Jagie y. Obecnie badacze doszli zgodnie do wniosku, e powsta y one w Krakowie, najpraw-

dopodobniej w pierwszej dekadzie rz dów W adys awa Jagie y34, mi dzy 1386 a 1396 rokiem (zob. 

cz , II, rozdzia  3). Wyst puj  one bowiem, podobnie jak królewskie denary Andegawenów, niemal 

wy cznie w Krakowskiem i Sandomierskiem. Znalezisko gieckie jest ciekawym wyj tkiem od tej re-

gu y (podobnie jak jedna z monet znalezionych w pozna skim Odwachu35).

Mamy poza tym dobrze zachowany (chyba wi c nied ugo u ywany w obiegu) wczesny pó grosz (kwart-

nik du y) W adys awa Jagie y z lat 1394-1395, stosunkowo du  monet  srebrn , najwi ksz  w zespole zna-

leziskowym w Gieczu. Pó grosz znaleziono w kontek cie grobowym, co mo e czy  si  z jego wyj tkow  

wielko ci . S  te  kwartniki ma e (tzw. ternary) tego króla wybijane w ostatnich latach XIV i pierwszych XV 

wieku (trzy z pi ciu mog y powsta  jeszcze w XIV stuleciu). Kwartniki ma e W adys awa Jagie y s  rzadkie 

w skarbach, ale stosunkowo cz ste w znaleziskach lu nych. Datowane s  za pomoc  znaków mincerskich, 

zamieszczonych na cz ci z nich w tarczy z podwójnym krzy em – osobistym znaku króla36; datowanie 

to jednak wymaga ponownego rozpatrzenia. Ostatnie lata XIV wieku odznaczaj  si  wyra nym wzrostem 

liczby monet i ta nasilona depozycja utrzyma si  na mniej wi cej sta ym poziomie przez wiek XV.

cznie zatem z XIV wieku do reformy monetarnej W adys awa Jagie y z 1396 roku mamy w ko -

ciele w. Miko aja 10 monet, w tym trzy (denary Kazimierza Wielkiego) tworz  ma y zespó  grobowy. 

To sporo, bo znaleziska drobnych monet z XIV wieku s  w Polsce rzadkie. Zauwa my, e nie ma w ma-

teriale najcz ciej spotykanych w Polsce monet z tego stulecia – czeskich groszy praskich. Prawdopodob-

nie wynika to st d, e mechanizm, który powodowa  odk adanie si  monet w ko ciele i jego s siedztwie, 

34 Kubiak 2002, s. 461-6.
35 Informacja p. Zbigniewa Bartkowiaka. Nie wiadomo, czy ten sam typ reprezentowa  „denarek wschowski W adys awa Jagie y” 

znaleziony w Sp awiu pod Poznaniem (Olejniczak 2009, s. 166). Mog a to by  rzeczywi cie moneta wschowska wybita po 1404 

roku, ró na od krakowskiej stylem przedstawie  (zob. ryc. 15).
36 Kubiak 1970, s. 76-86.
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dotyczy  wówczas g ównie monety najdrobniejszej, denarowej. Mimo widocznej inÞ ltracji monety kra-

kowskiej Kazimierza Wielkiego materia  giecki, z brakteatami nr 547-9 oraz z denarami nr 532, 533 

i 550, stanowi wiadectwo malej cej z czasem odr bno ci monetarnej Wielkopolski w XIV wieku.

c) XV wiek

Stulecie to, tak w emisji polskiej monety jak w badanym zbiorze, zdominowane jest przez tzw. denary 

jagiello skie, czyli drobne, anonimowe monety z koron  po jednej a or em po drugiej stronie. Nie zna-

le li my w Gieczu rzadkich denarów W adys awa Jagie y tego rodzaju, wybitych z nieco lepszego 

srebra i datowanych obecnie na lata 1396-98, a jedynie pogorszone ju  monety, które wi emy z de-

waluacj  denara dokonan  w 1398 roku. Z tej emisji, trwaj cej najdalej do 1407 roku, zebrano sze  

monet. Czwarta emisja denarów tego króla, z lat oko o 1407-1414, przynios a tylko dwa egzemplarze, 

a prawdopodobnie ostatnia, z lat oko o 1417-22, równie  dwa (w sprawie podstaw datowania zob. cz  

II, rozdzia  3). Kolejne dwa denary nie s  dok adnie okre lone co do emisji. Wszystkie one wykazuj  

praktyczn  ci g o  reprezentacji polskiego mennictwa królewskiego, trwaj c  a  do XVII wieku.

Na uwag  zas uguj  dwa dalsze denary o szczególnej formie: nie wybite w mennicy lecz wyci -

te z pó groszy. Monety takie wyst pi y w skarbach ze lesina pod Nak em (jeden, prawdopodobnie 

denary wycięte z półgroszy Władysława Jagiełły

Pennies cut out of half-groschen of Ladislaus II Jagiello

denary z literą P

Pennies with the letter P

4

9

7 1

2
6

8

3 5

Mapa 2.  Wyst powanie szczególnych rodzajów monet

Map 2.  Distribution of speciÞ c coin types.

1 Giecz, 2 Mogi a, 3 Stryj-okolica, 4 lesin pod Nak em, 5 Trembowla, 6 Wi lica, 7 Pozna , 8 R ka, 9 Wenecja. Podstawa: 

„Mapa Polski za panowania W adys awa II Jagie y (1386-1434)”, autor: „Poznaniak” (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/b/bb/Polska_1386_-_1434.png)
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z pó nej podgrupy pó groszy typu XI wg Kubiakowej)37, z Trembowli, z obwodu stryjskiego (ma o 

egzemplarzy nierozpoznanych odmian)38 i z Mogi y pod Krakowem (4 egz. nierozpoznanych odmian)39 

oraz pojedynczo w Wi licy (nierozpoznanej odmiany)40. Zasi g wyst powania zjawiska – cho  niecz -

stego – jest wi c szeroki, ale jednoznacznie wewn trzny (mapa 2). Zdaniem Ryszarda Kiersnowskiego 

(zaakceptowanym przez Stanis aw  Kubiakow ) okazy takie by y prawdopodobnie wycinane z pó -

groszy zniszczonych (po amanych), by w ten sposób uratowa  cho by cz  ich warto ci obiegowej41. 

Nie wida  jednak w znaleziskach, by pó grosze W adys awa Jagie y by y szczególnie amliwe. By  

mo e, nowe wnioski pojawi yby si , gdyby uda o si  stwierdzi , z których mianowicie odmian pó gro-

szy wykonywano takie denary, opisy w literaturze s  jednak zbyt ogólnikowe. Problem polega bowiem 

na tym, e pó grosze wybijane by y z lepszego srebra ni  denary, tote  sensowniejsze wyda oby si  

przetopienie tych pierwszych w przypadku ich uszkodzenia. Pó grosz, z którego wyci to monet  nr 239, 

przypisywany jest mennicy wschowskiej. W istocie jednak hipoteza o istnieniu za czasów W adys awa 

Jagie y królewskiej mennicy we Wschowie i biciu w niej pó groszy jest pozbawiona podstaw ród o-

wych i opiera si  wy cznie na interpretacji umieszczonych na tych monetach znaków W‡ i F‡ jako 

inicja u i god a herbowego Wschowy (Fraustadt). Pisz  o tym szerzej w cz ci II, rozdziale 3. Monety 

te najprawdopodobniej wybito w Krakowie w latach 1416(?)-1422.

Z czasów W adys awa Jagie y mamy nie tylko denary (razem 15, w tym 14 datowanych ju  na XV 

stulecie), ale tak e dalsze monety wi ksze – kwartniki ma e (oprócz poprzednio wspomnianych trzech, 

dwa kolejne zosta y wybite ju  w XV wieku.

Nast pny w adca, król W adys aw III, nie wybija  – jak s dzimy – w Polsce monet wi kszych ni  

denary. Te za  mennica krakowska wypuszcza a w znacznej obÞ to ci i z ej jako ci, Þ nansuj c w ten 

sposób prowadzone przez króla wojny o tron czeski, a potem w gierski. Inß acja ta u atwia a dzia al-

no  mennicom fa szerskim, zarówno w Królestwie, jak i na zewn trz jego granic, g ównie na l sku42. 

Ta sytuacja znajduje szerokie odzwierciedlenie w znaleziskach, równie  w gieckim ko ciele. Dena-

rów W adys awa Warne czyka, które w oczach dzisiejszego badacza uchodz  (niekoniecznie s usznie) 

za prawdziwe, naliczyli my a  42. S  one anonimowe, ale przyj te ich wydzielenie spo ród innych 

denarów jagiello skich za pomoc  znaków w formie ^, umieszczonych nad obr cz  korony na awersie, 

przystaje do znalezisk i wiedzy historycznej. Dochodz  do nich jeszcze cztery mniej lub bardziej praw-

dopodobne fa szerstwa. Równie  panowanie nast pnego króla, Kazimierza IV Jagiello czyka, pozosta-

wi o w Gieczu znaczn  liczb  drobnych monet – 38 i do tego osiem fa szywych i jeden nieokre lony 

co do w adcy denar jagiello ski z XV wieku (w sprawie podstaw datowania denarów jagiello skich 

na czas rz dów tego w adcy zob. cz  II, rozdzia  4). cznie mamy wi c 107 monet z grupy dena-

rów jagiello skich, w tym 12 (11%) uchwytnych fa szerstw. Fa szerstwa stanowi  zatem znaczn  cz  

denarów pi tnastowiecznych, co ilustruje plag  fa szerstw drobnej monety, trapi c  Polsk  od lat 30. 

praktycznie a  do ko ca XV stulecia43. Denary nr 289 i 290, wyró niaj ce si  brakiem znaków nad 

obr cz  korony (odmiana IIa wg Kubiakowej), wskaza em w swoim czasie jako mo liwe fa szerstwa 

W adys awa z Domaborza, kasztelana i starosty nakielskiego, ci tego za rozboje w Kaliszu w 1467 

roku, o którym Jan D ugosz przekaza  pog oski, e fa szowa  monet . Bardzo podobne denary wyst pi y 

bowiem w skarbie ze lesina pod Nak em w bardzo wysokim udziale 23%44, podczas gdy w innych zna-

leziskach, np. w skarbie z ul. Kanoniczej w Krakowie45, tworz  niewielkie domieszki. Dwa egzemplarze 

znaleziono na zamczysku Romsberg pod Strzelinem – ich analizy wykaza y zawarto  srebra poni ej 

37 Pietro  1990, s. 33-34. Zob. te  Skarby 2010, s. 63.
38 Stupnicki 1850, s. 25.
39 Ryszard 1891, szp. 249, tab. II.12.
40 Kiersnowski 1968a, s. 238.
41 Kiersnowski 1964, s. 209; Kubiak 1970, s. 166.
42 Kubiak 1970, s. 160-161, 197-9 (jednak w zupe nym oderwaniu od potrzeb wojennych); Paszkiewicz 1998a, s. 85-7.
43 Paszkiewicz 1998a, s. 85-6.
44 Pietro  1990, s. 30-38
45 Paszkiewicz 1996.
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– wskazuje, e atrybucj  t  trzeba b dzie ponownie przeanalizowa . Halerz ze w. Wac awem (nr 668) 

niemal ca a dotychczasowa literatura przypisywa a do Wroc awia. Jak uda o si  niedawno wykaza , 

jest to w rzeczywisto ci moneta widnicka (zob. cz  II, rozdzia  6). Znaleziono tak  pojedynczo w ko -

ciele w. Miko aja w G ogowie, w skarbie z okolicy Góry l skiej (dwa egzemplarze) i w skarbie z Kom-

prachcic (jeden egzemplarz)52. W ród halerzy l skich s  to wi c monety bardzo rzadkie a wyst pienie 

egzemplarza poza l skiem jest zupe nie wyj tkowe. Kwarting Zygmunta Luksemburskiego (nr 672), in-

ß acyjna moneta w gierska, spotykany jest stosunkowo cz sto w Polsce (jak zauwa yli my wy ej, gdzie  

w po udniowej Wielkopolsce by  te  fa szowany i przebijany na fa szywe denary polskie).

Brakteat Chociebu a (nr 111) nie jest mi znany z literatury. Jego atrybucj  uzasadniam w cz ci II, 

rozdziale 7. Moneta ta ma tylko jedn  analogi , odkryt  w 2009 roku na zamku w Cz uchowie w Prusach 

Królewskich53. O ile brakteat chociebuski jest monet  wyj tkow , o tyle druga moneta u ycka, halerz 

zgorzelecki z czasów Macieja Korwina (nr 218), jest do  typowa (wyst pi a te  w Poznaniu) i wskazu-

je na zwi zki handlowe Wielkopolski i l ska, gdzie pojawia si  cz ciej. Zwi zki te udokumentowane 

s  te  wspó czesnymi halerzami dolno l skimi. Okaz giecki przedstawia nierejestrowan  dot d odmia-

n  halerzy zgorzeleckich, powsta  zapewne na pocz tku emisji halerzy typu 3 wg Šafá a, w kontynuacji 
wcze niejszych emisji z pseudoczwórbiciem (tzn. z kwadratow  ramk  imituj c  technik  sporz dzania 
kr ków menniczych zwan  czwórbiciem, Vierschlag).

cznie z XIV-XV wieku mamy z ko cio a w. Miko aja 145 monet wraz z nieokre lonymi. To spora 
grupa, pozwalaj ca na porównanie z materia em z innych miejsc. W Gnie nie na Górze Lecha pozyskano 
w toku bada  56 pojedynczych monet z XIV-XV wieku54, w Poznaniu na terenie klasztoru dominikanów 
na Garbarach 23 monety55, a w Starym Mie cie pod Koninem we wn trzu ko cio a roma skiego (bardzo 
podobne stanowisko) – 6956. Wszystkie te stanowiska wykazuj  przewag  denarów jagiello skich, poje-
dyncze monety wielkopolskie i krakowskie Kazimierza Wielkiego (w Poznaniu wprawdzie nie na Gar-
barach, ale w Odwachu) i unikatowe egzemplarze nieznanych sk din d brakteatów. S  te  w niewielkiej 
liczbie denary pomorskie i l skie. Wspólny wszystkim czterem stanowiskom jest brak monety branden-
burskiej i – oprócz Poznania – tak e czeskiej. S  te  ró nice. W Gnie nie jest a  10 brakteatów i jeden 
szel g Krzy aków pruskich, a tak e monety elbl skie Kazimierza Jagiello czyka. Monet pruskich nie ma 
w pozosta ych miejscach. Gniezno zatem le a o w streÞ e nap ywu monety krzy ackiej, która nie docie-
ra a do niedalekiego przecie  Giecza. Sukcesorem tej monety w jakiej  mierze by  pieni dz Prus Królew-
skich, w tym elbl ski. W zespole pozna skim mamy równie  monet  u yck  – halerz miasta Zgorzel-
ca. Halerze zgorzeleckie wszak e by y monetami bitymi obÞ cie, spotykanymi cz sto i dobrze znanymi 
ze róde , gdy giecki brakteat Chociebu a znany jest tylko w dwu egzemplarzach.

Na tle tych stanowisk Giecz wyró nia si  wielko ci  reprezentacji monety fa szywej (12 egz., tj. 8%, 
gdy Pozna  1 egz., Gniezno 0, Stare Miasto 1), co jednak w jakiej  przynajmniej mierze mo e by  wy-
nikiem starannych bada  zabytków: wyró nienie fa szywego denara jagiello skiego (bo o nie tu chodzi) 
w za niedzia ym materiale wykopaliskowym nie zawsze jest proste i oczywiste, a pozosta e zespo y 
nie by y przedmiotem szczegó owego opracowania. Zwró my uwag , e M. Gumowski w zaginionym 
dzi  materiale z Giecza adnych monet fa szywych nie dostrzeg  – podobnie mog o by  w Gnie nie, 
z którego wi ksza partia materia u przepad a po wst pnym rozpoznaniu.

Podsumowuj c wieki XIV i XV stwierdzamy, e znalezione tu monety dokumentuj  ze znaczn  precy-
zj  drobny wiejski obieg monetarny wschodniej Wielkopolski tego czasu, przy czym wzrost nomina ów 
znajdowanych tu monet z ko ca XV stulecia zapowiada powszechnie w Polsce obserwowane zjawisko 
wzrostu warto ci monet ze znalezisk ko cielnych w XVI wieku.

Z XV wieku pochodzi te  domniemana plomba nr 692, która zosta a opisana przez M. Gumowskie-
go jako okr g y kawa ek o owiu, z odci ni tymi (czy dwustronnie?) stemplami podobnymi do u ytych 

52 Kubiak 1998, nr 308/VI.6, 325.29, 415.17.
53 Paszkiewicz w druku b.
54 Kubiak 1998, nr 312/II, III, VII.
55 Kubiak 1998, nr 616/XII.
56 Kubiak 1998, nr 709.
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na denarach. Analogiczne zapewne obiekty znaleziono na zamkach królewskich w Warszawie57 i na Wa-
welu58: w obu wypadkach by y to plomby z XV wieku (wprawdzie na ich rewersach widnia  nie orze , 
lecz s abo widoczny napis pod koron , ale rozpoznanie or a przez M. Gumowskiego mog o by  b dne). 
Ich pochodzenie nie zosta o wyja nione.

d) XVI wiek

Materia  XVI-wieczny liczy 118 monet i liczman (17,1% ca o ci), a wi c nieco mniej ni  z poprzednie-
go stulecia. Monety obrazuj  zdumiewaj ce zjawisko: ca kowitego odwrócenia kierunku nap ywu.

Najpierw widzimy pi  egzemplarzy pó groszy polskich Aleksandra i Zygmunta sprzed reformy 1526 
roku (nr 346-7, 366-8), które stanowi  kontynuacj  pó groszy Jana Olbrachta. Jeden z nich jest wszak e 
fa szywy (nr 368). FalsyÞ katy pó groszy Zygmunta Starego tego rodzaju spotykane s  stosunkowo cz sto 
(pierwszy odnotowa  K.W. St y ski-Bandtkie w 1840 roku59). Charakteryzuj  si  wysokim poziomem 
techniki menniczej, ale jednocze nie maj  stale mnóstwo b dów w legendach. Zapewne by y produktem 
mennicy którego  z ksi t l skich, jak wynika oby z edyktu królewskiego przeciw monecie widnickiej 
i fa szywej, wydanego w 1518 roku: …in ducatu Slesie cussa est etiam falsa moneta ad instar nostre…60 
Przed fa szywymi pó groszami polskimi ostrzega a rada miejska Wroc awia rady Jawora i widnicy 
ju  22 III 1507 roku61, ale jest chyba ma o prawdopodobne, by tak szybko fa szowano monety z imie-
niem wie o ukoronowanego króla Zygmunta; tak e przewaga renesansowego liternictwa w legendach 
wskazuje, e rozpatrywana obecnie moneta jest o kilka lat pó niejsza. Znaleziony w Gieczu pó grosz 
zosta  rozpoznany jako falsyÞ kat, przedziurawiony i wyrzucony; rzecz ciekawa jednak, e nie przedziu-
rawiono go najprostszym mo liwym sposobem – gwo dziem – lecz przewiercono. Do tych pi ciu pó -

groszy ze stemplem polskim doliczy  trzeba szósty – widnicki (nr 669). Pó grosze bite od 1517 roku 

pod imieniem Ludwika Jagiello czyka w widnicy, o których czytali my powy ej w traktacie Decjusza, 

z wyobra eniami cytuj cymi pó grosze polskie, s  dobrze znane literaturze62 i cz ste w znaleziskach. 

Znaleziona w Gieczu moneta ma dat  1526, trzeba jednak zaznaczy , e prawdziwy czas bicia móg  by  

nieco pó niejszy. W 1526 roku zgin  pod Mohácsem król Ludwik II (1516-26), którego imi  umieszczo-

no na awersie. Mennica widnicka tymczasem bi a wci  – wbrew polskim protestom – na ladownictwa 

polskich pó groszy na rachunek królowej-wdowy Marii Rakuskiej a  do po owy 1528 roku, kiedy na po-

lecenie nast pnego króla, Ferdynanda I, warsztat zamkni to. Poniewa  pó grosze z dat  1527 s  bardzo 

rzadkie a z dat  1528 nie wyst puj  wcale, gdy z kolei te z dat  1526 s  znacznie cz ciej spotykane 

od wcze niejszych, uwa a si  s usznie, e przez pó tora roku bito monety antydatowanymi stemplami63. 

Wyst pi o tu typowe zjawisko immobilizacji stempli, fa szuj ce status prawny pó groszy widnickich64, 

bo królowa-wdowa nie mia a wszak prawa menniczego. Pó groszom – polskim, widnickiemu i fa szy-

wemu – towarzyszy w ko ciele w. Miko aja bardzo ciekawy denar polski Aleksandra, po raz pierwszy 

jednoznacznie rozpoznany, który omówimy szerzej w cz ci II, rozdziale 8.

Dalej mamy 14 monet elbl skich, 30 gda skich, 13 Prus Królewskich i 19 Prus Ksi cych, a zatem 

64% materia u z tego stulecia (76 monet) pochodzi z mennic pruskich, z których w XV wieku nie mie-

li my ani jednego egzemplarza! Uderzaj ca jest zw aszcza rola denarów gda skich: je li przyjmiemy, 
e sk ad monet z ko cio a odzwierciedla struktur  najdrobniejszego obiegu monetarnego w Gieczu, mu-

simy uzna , e to Gda sk w a nie by  tu wiod cym dostarczycielem monety denarowej. Polskie monety 
koronne (24 egz.) stanowi  tylko uzupe nienie masy monetarnej, której g ównym producentem by y 
mennice pruskie. Je li chronologii monet przyjrzymy si  dok adniej, zobaczymy, e ta zmiana nie nast -
pi a z nowym stuleciem, ale o wier  wieku pó niej: o ile monety polskie pochodz  zarówno z pierwszej 

57 Informacja p. Marcina Rudnickiego.
58 Natkaniec-Frasiowa 1989, s. 58-61; Kraków 2007, s. 349-350, nr VI.35.
59 St y ski-Bandtkie 1840, s. 97.
60 Zagórski 1845, s. 107-8, dokument nr III.
61 S.B. Klose 1847, s. 99.
62 Zgorzelska 1974.
63 Friedensburg 1887-1904, t. II, s. 258.
64 Szeroko o tym zjawisku pisze Suchodolski 2009.
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wierci stulecia (6 egz.), jak i z nast pnych, to monety pruskie zosta y wszystkie wybite po 1526 roku. 
Po reformie 1526 roku mamy w ród monet Królestwa Polskiego tylko denary (razem 18) oraz szel gi 
Zygmunta III (dwa i jeden fa szywy). Wspó czesne im s  denary (nr 556-64) i szel gi (565-8) Prus 
Królewskich oraz analogiczne monety miast pruskich – Gda ska (634-63) i Elbl ga (597-610) – a tak e 

Prus Ksi cych (571-89). Kwartnikowi ksi cia pruskiego Jerzego Fryderyka towarzyszy w ko cu stu-

lecia szel g gda ski króla Stefana a nawet denar gda ski Zygmunta III. W ród pruskich mamy monet  

o najwy szej zarejestrowanej warto ci – grosz gda ski Zygmunta I (monety z XVII wieku, o wi kszym 

nominale, mia y jednak mniejsz  warto  kruszcow ).

Zjawisko nag ego pojawienia si  – od razu w pozycji dominuj cej – monet pruskich nale y zatem 

uzna  za skutek przeprowadzonych w latach 1526-1530 reform monetarnych, scalaj cych stop  menni-

cz  i system monetarny Polski i obu cz ci Prus65, dodatkowo tylko wzmocniony zamkni ciem mennic 

koronnych w latach 1549-78. Denary pruskie, uwa ane w kolekcjach za monety rzadkie, w wietle 

obecnych bada  s  cz stym elementem wyposa enia grobów na Mazowszu. Sytuacja pod tym wzgl -

dem w Wielkopolsce nie by a rozpoznawana. W Starym Mie cie wiek XVI by  znacznie skromniej 

reprezentowany: na 18 monet z tego czasu, z mennic pruskich pochodzi 1066, tj. 56%. Cho  przewaga 

tych ostatnich jest nieco mniejsza ni  w Gieczu, to mamy do czynienia ze zbli onym odsetkiem, który 

potwierdza rol  mennic pruskich na rynku monetarnym Wielkopolski w tym czasie.

Monety s  wi c bardzo skupione pod wzgl dem krajów pochodzenia, a za to mniej ni  w innych stu-

leciach ograniczone do najni szych mo liwych nomina ów (dwa grosze, sze  pó groszy, 14 szel gów). 

Nie jest to – w porównaniu z XV wiekiem – znacz cy wzrost nomina ów monet, jaki obserwujemy 

na innych stanowiskach, raczej ich zró nicowanie, odzwierciedlaj ce rozbudow  krajowego systemu 

monetarnego. Mo na wi c z pewnym zaskoczeniem stwierdzi , e giecki materia  s abo odzwierciedla 

wzrost cen i kwot b d cych w r ku ludno ci wiejskiej w 2. po owie XVI wieku67. Liczba rozpoznanych 

fa szerstw spad a do dwóch egzemplarzy.

Nie by o w Gieczu kwartników (ternarów) króla Zygmunta I, by  za to na laduj cy te monety trze-

ciak (moneta trójhalerzowa) cieszy ski (nr 664). Jest to niskowarto ciowa moneta inß acyjna, przezna-

czona na polski rynek – dlatego zamiast imienia ksi cia ma w legendach powtórzony biblijny werset: 

Benedictio Domini divites facit („B ogos awie stwo Pa skie ubogaca”68; Prov. 10: 22). Mimo to trzecia-

ki cieszy skie s  bardzo rzadkie, nierejestrowane w polskich skarbach, a ich frekwencja w znaleziskach 

lu nych nie by a dot d przedmiotem bada . Znalezisko gieckie jest wi c wyj tkowe.

Tylko w XVI wieku obserwujemy nap yw monet z pa stw habsburskich. Denary w gierskie (cztery: 

nr 673-6) by y popularne w Polsce i s  spotykane stosunkowo cz sto w znaleziskach lu nych, gdzie 

potwierdzaj  dawno rejestrowane zjawisko nap ywu tych monet, trwaj ce a  do drugiej dekady XVII 

wieku. Czeskie ma e pieni dze natomiast s  nieco wcze niejsze i w Polsce wyj tkowe. Z czterech eg-

zemplarzy drobnych monet czeskich (trzy ma e pieni dze i jeden dwukrotnie wi kszy bia y pieni dz, 

nr 2-5) dwa pochodz  jeszcze z czasów jagiello skich, a dwa – ju  spod panowania Habsburga, Ferdy-

nanda I. By  mo e oka e si  na stanowiskach z równie dobrze reprezentowanym XVI wiekiem, e takie 

monety wyst puj  szerzej. Ich rola w ustroju monetarnym by a do  specyÞ czna: wobec os abni cia 

emisji grosza praskiego, g ównego srebrnego standardu Czech od pocz tku XIV wieku, bia y pieni dz 

i b d cy jego po ow  ma y pieni dz sta y si  podstaw  systemu monetarnego. Siedem takich monet 

tworzy o obrachunkowy bia y grosz (a nie grosz praski!)69. By y to jednak monety typowo wewn trzne 

i cho  wyst pi y na cmentarzysku Salwatorskim we Wroc awiu70, to tamtych znalezisk dokonano na te-

renie ówczesnej Korony Czeskiej. Oba rodzaje monet – w gierskie i czeskie – mia y swe odpowiedniki 

w Starym Mie cie71.

65 abi ski 1981, s. 93, 164.
66 aczek 1987, s. 15.
67 Guzowski 2008, s. 54-60, 63-64.
68 T umaczenia tekstów biblijnych wg Biblii gda skiej (1632), wyd. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1982.
69 Vorel 2000, s. 118.
70 Ksi ek 2010, s. 62.
71 aczek 1987, s. 15.
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Niewiele, niestety, mo na powiedzie  o rzekomym groszu bia ym Kwedlinburga (opactwa kwedlin-
burskiego?) z 1545 roku. M. Gumowski le t  monet  okre li , a posk pi  jej opisu, który pozwoli by 
si  domy li , co to naprawd  by o.

Szel gi Zygmunta III: trzy ryskie i dwa koronne, z ostatnich lat stulecia, stanowi  ju  przej cie 
do kolejnej epoki. W ko cu wieku spotykamy te  bardzo rzadkie miejskie denary (halerze) wschow-
skie Zygmunta III (nr 542-3), które wraz z pochodz cymi ju  z nast pnego stulecia kwartnikami po-
zna skimi i ob e skimi stanowi  element odradzaj cego si  po dwustu latach lokalnego obiegu naj-
drobniejszego pieni dza. Zwraca wreszcie uwag  liczman czeski (nr 691). Liczmany w tej epoce by y 
podobnymi do monet kr kami, zazwyczaj z nieszlachetnego metalu, które s u y y do liczenia na poli-
niowanej desce, tzw. abaku (prototypie pó niejszego liczyd a). Europejskim potentatem w ich produkcji 
by a Norymberga, w której zazwyczaj zaopatrywali si  w to po yteczne narz dzie zamo niejsi kupcy. 
Dwory panuj ce, a w lad za nimi arystokracja, cz sto korzysta y w tym celu z krajowych mennic, 
a w asne liczmany (niekiedy z metali szlachetnych) sta y si  jednym z elementów ostentacji statusu; 
zazwyczaj na awersie i rewersie prezentuj  herby i imiona emitenta i jego ony. W Czechach i na l sku 
cz  liczmanów podkre la swój charakter u ytkowy przez oznaczenia komory (skarbu) króla (cesarza) 
i ksi t. W asne liczmany wydawali te  wysocy urz dnicy podatkowi72. W Polsce liczmany zamawiali 
w mennicach najcz ciej dygnitarze, g ównie podskarbiowie (st d zwane s  podskarbiówkami), w zna-
leziskach ich jednak nie spotykamy, co sugeruje ich rzeczywi cie domowy charakter. Norymberskie 
liczmany kupieckie s  znajdywane w Polsce stosunkowo cz sto (cho  przede wszystkim w miastach), 
ale tego rodzaju czeski liczman urz dniczy, jak znaleziony w Gieczu, jest prawdopodobnie zupe nym 
wyj tkiem. Jego emitent, poborca dziesi ciny górniczej w kopalniach srebra w Sankt-Joachimsthalu 
(Jáchymovie, zachodnie Czechy) nazwiskiem Hans Pauer z Premleva, mo e by  to samy z Hansem 
Pawerem, uszlachconym w Innsbrucku 23 I 1580 roku73.

Kilka monet wymaga komentarza. Mimo szczegó owej inwentaryzacji odmian monet gda skich, 
literatura nie zarejestrowa a dot d denara gda skiego z 1539 roku, który by mia  omy kowo przestawio-
ne inicja y mincmistrza Matthiasa Schillinga: SM zamiast MS (nr 639)74. Denary gda skie bezkrólewia 
z 1573 roku (nr 657-60) E. Kopicki zamieszcza w swoim Katalogu jako nowe bicie, tzn. pó niejsz  pro-
dukcj  za pomoc  autentycznych stempli. Inni autorzy domy laj  si , e cz sto spotykane egzemplarze 
w znakomitym stanie s  XIX-wiecznymi dobitkami. Znalezisko wietnie zachowanej monety nr 658 
wyklucza t  tez . Takie samo jest wiadectwo znalezisk z Kana u Raduni w Gda sku, gdzie wyst pi y 
trzy takie denary75. Niedatowane denary elbl skie maj  dwie mo liwe daty emisji: w latach 1530-32 
lub w latach 1544-5. Przyj te w katalogu zaszeregowanie znalezionych w Gieczu okazów do pierw-
szego (dwie monety) lub drugiego okresu emisji (cztery) uzasadniamy szerzej w cz ci II, rozdziale 
10. Ich wzajemny stosunek liczbowy wskazuje, e emisja z 1545 roku by a znacznie wi ksza, co te  
znajduje potwierdzenie w cz sto ci wyst powania obu odmian w zbiorach.

Na szczególn  uwag  zas uguj  dwa niezmiernie rzadkie denary polskie: jeden notowany wpraw-
dzie w literaturze, ale kwestionowany w autentyczno ci denar koronny króla Aleksandra, i drugi 
praktycznie w literaturze nieznany denar Zygmunta Starego z pocz tku emisji w 1526 roku. Odkrycia 
archeologiczne w Gieczu pozwoli y stwierdzi  bez w tpliwo ci, e uchwa a sejmowa z 2 marca 1506 
roku76 w sprawie wybicia denarów zosta a zrealizowana (zob. cz  II, rozdzia  8). Ujawni y tak e, 
e – zgodnie z radami Josta Ludwika Decjusza – reform  monetarn  z 1526 roku zacz to od emisji 

denarów, gdy dot d s dzono, e denary wybito dopiero na koniec reformy, dwa lata pó niej (zob. 

cz  II, rozdzia  9).

72 Mrštík 2004, s. 6-8; Petrá  i Radom rský 2001, s. 171.
73 Zob. Granichstaedten-Czerva url, http://www.coresno.com/literatur/64/656-gra-biblio-quellen-p.html (dost p 31 VII 2010). Miej-

scowo ci Premlev nie uda o si  rozpozna .
74 W tym najnowszy katalog: Dutkowski i Suchanek 2000, s. 42-43.
75 Dutkowski 1987, s. 220.
76 Volumina 1996, s. 180.
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e) XVII wiek

Wiek XVII przyniós  398 monet, a wi c 58% rozpoznanego materia u. Okazów fa szywych jest w ród 
nich 15. Jak wida  na mapie 1, niemal zanik  nap yw monet z mennic na zachód od granic Polski – pojawi-
y si  natomiast liczne mennice wschodnie. Ich wyroby to g ównie szel gi, podstawowa moneta drobna tej 

epoki, b d ca przedmiotem inß acji i machinacji monetarnych. Pami tamy rol  odgrywan  w XVI wieku 
przez monety obojga Prus. Tym razem z tego kr gu pochodzi tylko 29 monet: 22 szel gi miejskie Elbl ga, 
a do tego jeszcze dwie monety wybite w tym e mie cie, ale jako królewskie77, i pi  szel gów Prus Ksi -
cych. Nie tyle kontynuuj  one udzia  mennic pruskich w mennictwie polskim, ile – zw aszcza te pierwsze 
– dyskontuj  na rzecz obcego skarbu zysk z emisji niskowarto ciowych monet na polski rynek. T  sam  
rol  pe ni y szel gi ryskie (22 sztuki) i inß anckie (siedem; mamy te  jeden szel g nieokre lony z tego kr -
gu i jeden ryski pó torak szwedzki), bite, jak elbl skie, pod stemplem królów szwedzkich. cznie wi c 
monet tych jest wi cej (54) ni  szel gów bitych pod stemplem królów polskich z pierwszej po owy XVII 
wieku (41). Liczby te pokazuj  skal  zaw aszczenia zysku inß acyjnego z emisji monety szel nej przez 
mennice kontrolowane przez Szwecj , dzia aj ce pod ró nymi tytu ami prawnymi (miejskie i królewskie). 
W ród szel gów szwedzkich, pozornie z pierwszej po owy XVII wieku, kryje si  zapewne co najmniej 
jeden falsyÞ kat wybity w latach sze dziesi tych w mo dawskiej mennicy hospodarskiej w Suczawie pod 
imieniem królowej szwedzkiej Krystyny78. Jeden „szel g wo oski” (jak je w owym czasie nazywano) 

w tak masowym materiale to bardzo niewiele. Pozwala to lokowa  Giecz na rubie y penetracji tych monet. 

Na po y falsyÞ katami s  równie  dwa halerze (w legendzie monety okre lone jako OBVLVS) cieszy skie 

(nr 665-6), formalnie – zdawkowe monety ksi stwa cieszy skiego, faktycznie – monety upodobnione 
do szel gów i emitowane specjalnie na polski rynek. Przemytnicy sprowadzali te monety m.in. do Wiel-
kopolski i odsprzedawali z zyskiem miejscowym spekulantom, którzy te  na nich zarabiali79. I tu jednak 
reprezentacja tych pospolitych monet w kwocie dwóch okazów nie jest wysoka. Nie by o natomiast w ko -
ciele w. Miko aja obserwowanych cz sto w skarbach i luzem na obszarze Rzeczypospolitej miedzianych 
szkockich tzw. turnerów Stirlinga z lat 1632-3980. By a to kolejna fa szywa domieszka do miejscowych 
szel gów, która – jak wida  – omin a Giecz. Jedyn  odkryt  monet  zachodni  z tego czasu jest frag-
ment grosza brunszwickiego ksi cia Fryderyka Ulryka. To niskowarto ciowy pieni dz z okresu ci kiego 
kryzysu monetarnego Rzeszy, tzw. Kipper- und Wipperzeit. Ksi  Fryderyk Ulryk by  jednym z najak-
tywniejszych emitentów pieni dza inß acyjnego, a w jego w adztwie uruchomiono 40 mennic produku-
j cych anonimowe najcz ciej monety, zamiast ksi cego imienia maj ce ró ne wznios e dewizy81 (tu: 
Si Deus pro nobis, quis contra nos, „Je li Bóg za nami, któ  przeciwko nam?”; Rom. 8:31) – podobnie jak 
to widzieli my na wcze niejszym o 60 lat trzeciaku cieszy skim. Znaleziska lu ne groszy kipperowych 
s  na terenie Korony Polskiej wyj tkowe. Moneta ta wi c nie stanowi elementu rynku pieni nego i przy-
puszczalnie zosta a intencjonalnie zniszczona.

Jak ju  wiemy, oprócz emisji obcych, mamy te  w Gieczu szel gi bilonowe krajowe, bite pod stemp-
lem królów polskich wedle polskiego systemu monetarnego: 15 polskich (w tym dwa fa szywe), pi  
ryskich (w tym jeden fa szywy) i pierwsze tutaj monety litewskie w liczbie 21 szel gów i jednego 

77 Na monetach bitych w Elbl gu pod stemplem króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa wyst puj  trzy rodzaje wskazania terytorium: 
Civitatis Elbingensis, Regni Sueciae i (bardzo rzadko) Prussiae. Wskazania te jednak nie pokrywaj  si  z informacjami róde  
o mennicach elbl skich: w okresie 1627-35 funkcjonowa y a  cztery zak ady mennicze w mie cie. Cho  w a cicielem prawa menni-
czego by o miasto, decyduj c  rol  odgrywa y szwedzkie w adze wojskowe. Moneta drobna wybijana by a w obowi zuj cym przed 
szwedzk  inwazj  systemie polskim (a nie szwedzkim, zupe nie odmiennym), cho  wedle znacznie pogorszonych standardów (zob. 
Ku min 1998, s. 103-106; Ahlström, Almer, Jonsson 1980, s. 49). Brak nowoczesnej monograÞ i naukowej mennictwa elbl skiego 
uniemo liwia miarodajne zaklasyÞ kowanie monet, chc c jednak by  w zgodzie ze wiadectwem samych inskrypcji i miejscowych 
tradycji monetarnych, tylko monety ze wskazaniem Civitatis Elbingensis uznajemy za miejskie, pozosta e natomiast za pieni dz 
Korony Szwedzkiej dla zaj tych w Prusach terenów, co pozwala uj  je w szeregu monet Prus Królewskich.

78 Najnowsza publikacja na ten temat: Sz apinskij 1997, gdzie dalsza literatura. Dzia a a te  druga mennica fa szerska, w klasztorze Sna-
gov na Wo oszczy nie, tam jednak wiemy tylko o fa szowaniu monet z imieniem króla Gustawa II Adolfa; zob. Rosetti 1935-1942.

79 Miko ajczyk 1980, s. 48.
80 Miko ajczyk 1980, s. 78; o wyst pieniu takich monet np. w Starym Mie cie i w Koninie informuje aczek 2006, s. 86, 91 (b dne 

datowanie).
81 Miko ajczyk 1980, s. 44-45; Miko ajczyk 1983, s. 96-9.

Monety z kosciola sw. Mikolaja w26   26 2011-01-10   10:26:53



27

dwupieni dza pod stemplem Zygmunta III. Wida , e mennica litewska niespodziewanie zyska a znacz-
ny udzia  w miejscowym rynku monetarnym. S  te  najmniejsze monety polskie, denary, bite praw-
dopodobnie w Krakowie (pi  sztuk). Te ostatnie monety, jako bardzo drobne, nie by y deponowane 
w skarbach, s  wi c dzi  rzadkie. Polskie grosze natomiast (w Gieczu jeden) i pó toraki (w Gieczu sze ) 
nale  do najcz ciej spotykanych monet Zygmunta III. W materiale gieckim wyró niaj  si  wielko ci , 
nale  bowiem do nieco wi kszych monet srebrnych, a nie frakcji najdrobniejszej, która tu zdecydo-
wanie dominuje. Grosz koronny (nr 391) patyna po czy a z szel giem litewskim Zygmunta III (nr 62), 
a znaleziono je w ród pochówków (pod trumn ). Mo na s dzi , e nie by  to dar grobowy, ale w as-
no  jakiego  nieboszczyka, ukryta np. w szacie lub bucie. To by t umaczy o wyst pienie grosza, je li 
nie uznamy, w lad za pó groszem W adys awa Jagie y, e dary grobowe mog y sk ania  do depozycji 
monet wi kszych ni  najdrobniejsze. Kontekst pó toraków nie zosta , niestety, odnotowany.

Du  atrakcj  s  monety wielkopolskich miast z czasów Zygmunta III: ob enicy i Poznania. 
Jeszcze niedawno pieni dze ob e skie uchodzi y za rzadkie; dopiero uwa na rejestracja znalezisk 
pojedynczych, takich jak gieckie, zmieni a ten obraz. Mennica ob e ska, cho  peryferyczna i bij ca 
najdrobniejsz  monet : denary i kwartniki, by a g ównym producentem tej drobnicy82. W sumie wi c 
wyst pienie 11 monet (dwu denarów i dziewi ciu kwartników) w Gieczu jest raczej skromn  reprezen-
tacj  tego zak adu. Na ogó  monet ob e skich jest kilkakrotnie wi cej ni  konkurencyjnego, wspó -
cze nie dzia aj cego zak adu miejskiego w Poznaniu. Tymczasem w Gieczu Pozna  reprezentowany 
jest przez niewiele mniej, bo osiem egzemplarzy, wy cznie kwartników, w tym niezmiernie rzadki 
okaz z 1605 roku. Roboczo spróbujmy to zjawisko wyja ni  w ten sposób, e gdy ob enica – jak wy-
kaza y to badania TeoÞ li Opozdy – rozprowadza a swe produkty po ca ej Rzeczypospolitej83, Pozna  
obs ugiwa  rynek lokalny. Tylko szersze badania, a nade wszystko konfrontacja róde  archiwalnych 
ze znaleziskami monet w ostatnim dziesi cioleciu masowego u ywania wykrywaczy metali, pozwoli 
na pewniejsze wnioski w tej sprawie.

Oprócz jednej, niedbale opisanej przez M. Gumowskiego, a dzi  zaginionej monety, rzekomo l -
skiej (nr 224), pozosta y nam jeszcze z XVII wieku szel gi miedziane Jana Kazimierza, tzw. boratynki, 
w niebagatelnej liczbie 260 sztuk (37,7% ca ego materia u). Mimo wszystko, nie jest to udzia  szcze-
gólnie wysoki. Bywaj  stanowiska, gdzie liczba tych monet znacznie przekracza po ow . Wyst puj  
one masowo tylko w granicach ówczesnej Rzeczypospolitej, a i to bez Prus Królewskich, do których 
nie by y wpuszczane. Przyczyn  stosunkowo ma ej reprezentacji tych szel gów jest chyba fakt bardzo 
du ej – w porównaniu z innymi stanowiskami – reprezentacji monet wcze niejszych.

Ma e szel gi miedziane Jana Kazimierza bito w latach 1659-1666, ale w obiegu utrzyma y si  
do reform Stanis awa Augusta oko o 1766 roku, s  wi c bardzo niewyra ne jako datownik arche-
ologiczny. Szel gów polskich mamy w ród nich 99 a litewskich – 148 (bez rozpoznanych fa szy-
wych i jednego nieokre lonego co do kraju), relacja mi dzy nimi wynosi wi c niemal dok adnie 
2:3 (67:100). Proporcja kwot emisyjnych tych monet pod polskim i litewskim stemplem wynosi a 
77:10084, zatem w Gieczu mamy wi kszy udzia  monet litewskich ni  wynika oby to z liczby wy-
bitych egzemplarzy. W znaleziskach kumulatywnych na terenie Korony przewaga monet litewskich 
i zbli anie si  do proporcji emisyjnych charakteryzuje zespo y znaleziskowe uformowane stosunko-
wo pó no, po dok adnym wymieszaniu si  ich na rynkach obu sfederowanych krajów85. Tymczasem 
na rzecz raczej wczesnego dostania si  do ziemi wi kszo ci boratynek z Giecza przemawia ich ogólnie 
dobry stan, znajduj cy swoje odbicie w niez ym poziomie rozpoznania tych monet. Zazwyczaj znale-
zione lu no szel gi Jana Kazimierza s  rozpaczliwie wytarte, wyrzucano je bowiem sto lat po wybi-
ciu. Tego nietypowego zjawiska wobec znacznej liczby monet nie mo na uzna  za b d statystyczny 
ma ej próby, a wyja ni  go na razie nie potraÞ  – w ka dym razie zdaje si  ono wpisywa  w rosn c  
ju  od pocz tku XVII wieku rol  Litwy w gieckim materiale. Równie  za utraceniem szel gów Jana 

82 Paszkiewicz 1991, s. 170-173.
83 Opozda 1975, s. 35; autorka nie zna a jeszcze adnego znaleziska tych monet z Wielkopolski wobec licznych znalezisk na wschodzie.
84 Niemirycz 1979, s. 27.
85 Paszkiewicz 1997, s. 189.
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Kazimierza przez w a cicieli raczej jeszcze w XVII wieku wiadczy bardzo niewielka liczba monet 
XVIII-wiecznych w Gieczu w ogóle, a ponadto niewielki – w ród szel gów miedzianych Jana Ka-
zimierza – udzia  monet fa szywych (w sposób naturalny odsetek monet fa szywych, ci gle bitych, 
wzrasta  w ci gu dziesi cioleci, gdy monet oryginalnych po 1666 roku nie emitowano). Jest ich za-
ledwie 12 (trzy litewskie, dziewi  polskich), tj. ledwie 4,6% wszystkich, gdy np. w wielkim zbiorze 
znalezisk pojedynczych w Supra lu 6,2% a w skarbach rednio oko o 8%86. Ten parametr wskazuje 
na zamieranie zjawiska tracenia monet w ko ciele w. Miko aja w pierwszej po owie XVIII wieku, 
kiedy fa szywych szel gów by o w obiegu coraz wi cej.

Na znalezionych w Gieczu ma ych szel gach miedzianych Jana Kazimierza dwukrotnie wyst pi  cie-
kawy b d techniczny, tzw. pseudobrakteat (nr 78, 520). Moneta z takim b dem ma na jednej ze stron, 
zamiast odcisku w a ciwego stempla, negatyw przeciwnej strony, mimo e nie powsta a w wyniku za-
stosowania techniki brakteatowej. Defekt ten powstawa  zazwyczaj przy r cznym biciu monet wtedy, 
gdy wybita ju  moneta nie odpada a od górnego stempla i zosta a wbita w nast pny kr ek87. Pseudo-
brakteaty ma ych szel gów Jana Kazimierza miewaj  zarówno odciski awersu, jak rewersu88, co suge-
ruje brak regu y co do umieszczania na górnym stemplu stale tej samej strony monety.

Z pierwszej po owy XVII stulecia pochodzi te  druga znaleziona w ko ciele plomba (nr 693). Jest to ty-
powa plomba tekstylna miasta Rychbach (dzi  Dzier oniów), datowana (1613), po wiadczaj ca import 
l skiego sukna. W ubogiej literaturze polskiej dotycz cej plomb nie znale li my analogicznego okazu89.

f) XVIII-XIX wiek

I to wyczerpuje niemal ca kowicie zestaw monet z Giecza. Monety pó niejsze (19 sztuk) stanowi  
drobny u amek ca ego materia u (2,8%). Jest to 10 miedzianych szel gów i groszy Augusta III oraz trzy 
miedziane grosze Stanis awa Augusta (najpó niejszy jest z 1768 roku).

Monety Augusta III by y wynikiem próby wznowienia polskiego mennictwa po ponad pó wiekowej 
zapa ci. Formalnie bior c nie s  ali ci monetami polskimi, lecz saskimi. W saskich mennicach bito je pod 
herbem i imieniem polskiego króla, wedle polskiego systemu monetarnego i mia y w kraju powszechny 
obieg. W ten niezwyk y sposób powróci  do ko cio a w. Miko aja zachodni kierunek nap ywu pieni -
dza. Stale zrywany Sejm nie by  wszelako w stanie zalegalizowa  tej emisji, i w toku reform Stanis awa 
Augusta wycofano je z obiegu jako dawn  zagraniczn  miedzian  monet , co dot d w kurrencyi by a 

pod st plem polskim90, oczyszczaj c rynek pieni ny dla nowej emisji. W naszym opracowaniu monety 
Augusta III zaliczamy – zgodnie ze stanem faktycznym, a wbrew prawnemu – do polskich, bo w ad-
nym razie nie powinny one sugerowa  jakich  szczególnych kontaktów ekonomicznych z Saksoni .

Na ogó  w kumulatywnych znaleziskach z obszaru dawnej Polski wiek XVIII wprawdzie nie domi-
nuje, ale przynajmniej sporo wa y w materiale znaleziskowym. W ko ciele w. Miko aja tymczasem 
przedstawia niedwuznaczn  tendencj  schy kow  – nawet, je li we miemy pod uwag , e jaka  cz  
szel gów Jana Kazimierza traÞ a do ziemi w pierwszej po owie tego stulecia. Szczególnie wyrazisty 
jest brak monet Stanis awa Augusta pó niejszych ni  rok 1768. Wprawdzie monety miedziane tego 
króla z pierwszych lat panowania wybite zosta y w znacznie wi kszych nak adach ni  pó niejsze i spo-
tykane s  cz ciej, ale i te drugie nie s  rzadkie, a na terenie Wielkopolski wolno oczekiwa  tak e monet 
zaborczych Prus Po udniowych czy wreszcie powszechnie tu spotykanych monet zdawkowych pa stwa 
Hohenzollernów z prze omu XVIII/XIX wieku. Ich brak jest wi c znacz cy. Nie s dz , by pó niejsze 
monety po prostu nie by y zbierane i rejestrowane, jak to si  niegdy  zdarza o, gdy archeolog szuka  
materia ów znacznie starszych; dosta yby si  wtedy do zbioru przynajmniej pojedyncze egzemplarze, 
z powodu brudu i patyny nie rozpoznane w wykopie.

Wszystko wskazuje na to, e po 1768 roku zaprzestano gubi  czy wiadomie sk ada  monety w ko -
ciele w. Miko aja. Mamy wprawdzie monet  pó niejsz , ale nie pochodzi ona z miejscowej emisji 

86 Paszkiewicz 1996a, s. 51-52.
87 Grierson 1975, s. 108, 109, 193 (s.v. brockage).
88 Paszkiewicz 1996a, s. 32, 33, 35.
89 Koci ska i Maik 2004; Bobowski 2008.
90 Uniwersa  o nowo wychodz céj z mennicy Krakowskiéj miedzianéj monecie, 9 I 1766, in: Zagórski 1845, s. 178.
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– to grosz polski z 1824 roku. Moneta ta, mocno wytarta w obiegu, traÞ a do ziemi z pewno ci  wiele 
lat po wybiciu (w latach pi dziesi tych lub jeszcze pó niej), nigdy te  nie cyrkulowa a w Pozna -
skiem. Jest wi c wyj tkiem od regu y mówi cej, e monety z ko cio a w. Miko aja s  ilustracj  obiegu 
najdrobniejszego pieni dza w Gieczu. Musia a zosta  zdeponowana w jakich  szczególnych okolicz-
no ciach, których dzi  nie potraÞ my odgadn . Dopiero jeszcze pó niejsze monety mo na potraktowa  
jako przypadkowe zguby drobnego obiegowego pieni dza: dwa pruskie fenigi Fryderyka Wilhelma IV 
z po owy XIX wieku oraz dwie niemieckie monety dwufenigowe z ko ca tego  stulecia.

2. Interpretacja

a) Ogólne cechy znaleziska kumulatywnego monet w ko ciele w. Miko aja

Znaleziska licznych monet zdeponowanych niezale nie od siebie (pojedynczo) w jednym miejscu lub 
na ograniczonym obszarze nosz  nazw  kumulatywnych. Pod wzgl dem warunków znalezienia materia  
nasz nale y oczywi cie do znalezisk wykopaliskowych. Philip Grierson postulowa  nie bez racji, by t  gru-
p  podzieli  na dwie podgrupy w zale no ci od wielko ci badanej powierzchni: na „obszarowe” (area 

Þ nds) co odpowiada oby rezultatom bada  wielkoprzestrzennych, i „miejscowe” (location Þ nds), pocho-

dz ce z bada  pojedynczych obiektów i ich s siedztwa, takich w a nie jak giecki ko ció . Te kategorie 

poci gaj  za sob  stosowanie nieco odmiennych modeli interpretacyjnych materia u. W ka dym jednak 

razie, jakkolwiek archeolodzy cz sto a nies usznie odrzucaj  warto  naukow  znalezisk pozbawionych 

kontekstu, to wydobycie tak znacznej liczby monet w warunkach metodycznych bada  archeologicznych 

(nawet przy pewnych niedoskona o ciach obserwacji stratygraÞ cznej, objawiaj cych si  zapisami „z prze-

siewania ziemi z wykopu X”, a wynikaj cych z zupe nego przemieszania warstw w poprzednich epokach) 

daje badaczowi wysok  wiarygodno  poszczególnych elementów zebranego materia u i jego reprezenta-

tywno ci jako kompleksu91 – i umo liwia znacznie mielsze post powanie drog  docieka .

Ju  wiemy, e ko ció  w. Miko aja w Gieczu przyniós  najwi ksz  zarejestrowan  w Polsce licz-

b  monet z jednego obiektu. Do polskich ko cio ów przynosz cych obÞ ty materia  numizmatyczny 

zaliczy  trzeba, poza wspomnian  far  w Rumi (543 monety), ko ció  w. Jana w Gda sku, w którym 

odnotowano 331 monet i pi  etonów92, ko ció  w. Piotra i Paw a w Starym Mie cie pod Koninem 

(313 monet)93 oraz miejsk  far  w. Bart omieja w Koninie (297 monet)94. Na tym tle zwraca uwag  

bardzo ubogi inwentarz drugiego ko cio a gieckiego, w. Jana. Kontrast ten najprawdopodobniej spo-

wodowany zosta  translokacj  tego ko cio a. W czasie, z którego pochodz  prawie wszystkie monety 

z ko cio a w. Miko aja (od schy ku XIII wieku), ko ció  w. Jana sta  w miejscu nieobj tym dot d 

badaniami. Ko ció  w. Miko aja i prawdopodobnie fara w Rumi zosta y przebadane w ca o ci i zbiory 

monet z obu obiektów uzna  trzeba za zamkni te.

Nale y jednak zastrzec, e liczba monet z Giecza, cho  znaczna, nie imponowa aby w Skandyna-

wii, gdzie odnotowano wielotysi czne inwentarze numizmatyczne ko cio ów. Najliczniejszy, zebrany 

na Gotlandii, liczy 4750 egzemplarzy95. Mimo to nawet w szwedzkich kategoriach wielko ci ponad 

91 Grierson 1965, s. ii-xii.
92 Materia  z bada  z lat 1996 i 1998 (235 monet i 5 etonów) opublikowa em w pracy Paszkiewicz 2006. Opracowania z kolejnych 

sezonów pozostaj  w archiwum Muzeum Archeologicznego w Gda sku: B. Paszkiewicz, Gda sk, ko ció  w. Jana: monety z bada  

w 2006 r. (0255/21/09) (19 monet); idem, Monety z bada  archeologicznych ko cio a wi tych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty 

w Gda sku w 2008 roku (SAZ 255/21/11) (77 monet).
93 aczek 1987, s. 15-16. Mo liwe, e s  ko cio y z wi kszymi inwentarzami, materia y te jednak nie zosta y opublikowane, podobnie 

jak wspomniany tutaj z Rumi.
94 aczek 2006, s. 87-91. Tu tak e kilka mniejszych inwentarzy ko cielnych z okolicy wa nej dla nas, bo nieodleg ej od Giecza. Autor 

zwraca uwag , e w koni skiej farze, gdzie przeprowadzono tylko niewielki wykop instalacyjny bez dozoru archeologa (!), monet 

pozosta o z pewno ci  wielokrotnie wi cej. Inne publikowane ko cielne inwentarze numizmatyczne zob. Suchodolski 1996, s. 

390-404 (115 monet); Horbacz i Muzolf 1998, s. 69-81 (100 monet; tytu  sugeruje, e istnieje jeszcze materia  z kolejnego sezonu, 

niestety, niepublikowany).
95 Moesgaard 1987, s. 134.
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100 monet redniowiecznych czyni „bardzo du e znalezisko”96 – w gieckim ko ciele monet sprzed 1501 
roku by o 147. Naturalne jest zatem pytanie, czemu zawdzi czamy t  nadzwyczajn  szczodro  w. Mi-
ko aja? W odpowiedzi wskaza  trzeba dwa czynniki. Po pierwsze, monety musia y odpowiednio obÞ cie 
traÞ  do ziemi, a po drugie, musia y z niej zosta  odpowiednio starannie wyzbierane i zarejestrowane. 
Jak znalaz y si  w ko ciele, b dziemy docieka  za chwil , bezpo rednio natomiast wiemy, jak traÞ y 
do zbioru muzealnego. Niewielkie rozmiary badanego obiektu sprawi y, e by o mo liwe przesiewanie 
ziemi z wykopów, a zatem uchwycenie tak e bardzo drobnych przedmiotów metalowych. Innym sposo-
bem eksploracji archeologicznej stanowisk pó niejszych od epoki kamienia, daj cym podobne rezultaty 
w wi kszych obiektach, jest u ycie wykrywacza metali – tak uczyniono w innych powo anych powy ej 
ko cio ach, wyró niaj cych si  liczb  zarejestrowanych monet. Praktyka wykazuje, e ró nica w liczbie 
monet ze stanowiska badanego wy cznie za pomoc  opaty i narz dzi do preparacji warstw, a stanowi-
ska badanego z u yciem sita lub wykrywacza, wynosi oko o 1:10. Inaczej mówi c, w tym pierwszym 
przypadku oko o 90% drobnych zabytków metalowych – w tym tak cennych róde  historycznych, jak 
monety – ulega wyrzuceniu na mietnik. P ynie z tego jasny wniosek, e dzi  badanie archeologiczne 
takich obiektów, jak ko cio y czy rynki miejskie, bez sita lub wykrywacza niszczy dziedzictwo kultural-
ne i informacj . U ycie za  tych narz dzi – jak to uczyniono w Gieczu – mo e da  tak cenne i zasobne 
we wszechstronn  informacj  zespo y zabytkowe, jak obecnie analizowany.

Ale, oczywi cie, by zosta y odkryte, zabytki te musia y najpierw traÞ  do ko cio a i jego otoczenia. 
Jak zobaczyli my, chronologia monet, cho  bardzo szeroka, nie wype ni a ca ego czasu funkcjonowania 
obiektu. Z jego pierwszej fazy, z XI-XII wieku, mamy tylko jedn  monet , a faza druga, ostateczna, 
zasygnalizowana jest monetami ze znacznym, blisko stuletnim opó nieniem. Kres depozycji z kolei 
wyprzedza koniec regularnego sprawowania kultu w ko ciele o oko o ¾ wieku.

Co zatem powodowa o odk adanie monet wewn trz i wokó  ko cio a w. Miko aja przez tyle wie-
ków? Spostrze enie stopniowego zaniku monet ju  od prze omu XVII i XVIII wieku przemawia oby 
za przyczynami obyczajowymi. S uszno  tego domys u potwierdza fakt, e kres depozycji okaza  si  
nieostateczny: zjawisko pozostawiania monet w ko ciele w. Miko aja nie zanik o ca kiem w XVIII 
wieku, ale uleg o znacznej redukcji, przetrwa o jednak a  do schy ku XIX wieku. Zazwyczaj drobne 
monety towarzysz  czynnym ko cio om a  do czasów wspó czesnych, w dalszym wi c ci gu brak mo-
net z pierwszej po owy XX wieku zastanawia, skoro ko ció  w. Miko aja pe ni  swe bie ce funkcje 
sakralne a  do lat siedemdziesi tych XX wieku97. Najcz ciej obja niane jest to po o eniem posadzki 
wewn trz ko cio a i bruku na zewn trz, jednak e w Gieczu mamy do czynienia z powolnym zanikiem, 
którego z pewno ci  nie da si  tak prosto wyt umaczy . Powrócimy do tego zagadnienia niebawem.

Wygl da na to, e czynniki, które uformowa y giecki materia , by y ró norodne i zmienne w czasie. Sta a 
przewaga monet drobnych i najdrobniejszych przy zupe nym braku wzgl dnie grubych (ani jeden grosz pra-
ski, ani jeden trojak Zygmuntowski czy szóstak Jana Kazimierza) wskazuje przede wszystkim na przypad-
kowe zguby (zw aszcza przy kolekcie) i mo e magi  wymagaj c  monety jako rekwizytu (w tym zw aszcza 
monetarne dary grobowe98). Przedziurawienie fa szywego pó grosza polskiego wiadczy, e zosta  inten-
cjonalnie wyrzucony, by  mo e po prze amaniu. lady destrukcji ( amania, gi cia) wykazuj  jeszcze dwie 
monety prawdopodobnie fa szywe (nr 289, 592) – by  mo e zatem i one by y usuni te celowo.

b) Dary grobowe

Numizmaty z wcze niejszych bada  odkryto zarówno wewn trz, jak i na zewn trz gieckiego ko cio a, 
a znakomita ich wi kszo  pochodzi a z przesiewania ziemi z wykopów, bez dok adniejszej lokalizacji. 
W drugiej partii jednak wiele okazów ma lepiej lub gorzej ustalony kontekst archeologiczny. Na inter-
pretacj  znalezisk pozwala przede wszystkim kontekst grobowy:

96 Klackenberg 1992, s. 30.
97 O niebezpiecze stwach czyhaj cych na numizmatyka wyja niaj cego przyczyny zaniku odk adania si  monet na stanowisku zob. 

Grierson 1966, s. xi-xv.
98 Por. celne uwagi S. Suchodolskiego (1997).
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grób 22/98, znacznie uszkodzony, zawiera  ma y zespó  trzech monet o niesprecyzowanej bli ej 
lokalizacji (nr 544, 545, 677) – prawdopodobnie wszystkie (a na pewno dwie) by y denarami Kazi-
mierza Wielkiego;
nad trumn  w wykopie C1, w warstwie II, cz ci zachodniej, znaleziono pó grosz polski W adys awa 
Jagie y (nr 246);
grób 1/98, równie  uszkodzony, zawiera  dwie monety: szel g litewski z 1666 roku (nr 155) przy 
prawej d oni na miednicy i denar Kazimierza Jagiello czyka (nr 301) przy lewej d oni i górnej partii 
lewej ko ci udowej;
pod trumn  w wykopie C1, w warstwie II, cz ci zachodniej, znaleziono polski grosz z 1623 roku 
sklejony z szel giem litewskim z lat 1623-27 (nr 62 i 391);
pod trumn  w wykopie C1, w warstwie II, cz ci zachodniej, znaleziono szel g litewski Jana Kazi-
mierza (nr 194);
w grobie 2/98 by  szel g z 1664 roku (nr 437);
w grobie 4/93 (wykop D, warstwa I/2) znaleziono szel g litewski Jana Kazimierza (nr 108); drugi 
znaleziono w tym e grobie pod kr giem szkieletu (nr 111);
w grobie 12/93 (wykop C, wkop W) znaleziono szel g litewski Jana Kazimierza;
w grobie 4/50 znaleziono plomb  z XV wieku (nr 692).
We wkopach grobowych bez wyra nego zwi zku z pochówkami znalaz y si  ponadto: kwartnik 

ma y polski z lat 1396-8 lub po 1407 roku (nr 243, grób 11/98), denar polski z lat 1434-44 (nr 267, grób 
5/98), liczman z XVI wieku (nr 691, grób 46/98), dwudenar litewski z lat 1620-21 (nr 44, grób 30/98), 
kwartnik ob e ski z 1624 roku (nr 523, grób 46/98), szel g litewski z 1665 roku i gda ski z 1579 roku 
(nr 66 i 661, grób 27/98), szel g ryski z 1632 roku oraz litewskie z lat 1663 i 1666 (nr 28, 81 i 146, grób 
1/99), szel g litewski z 1666 roku (nr 149, grób 8/98), szel g polski z 1664 roku z dwoma kwartnikami 
ob e skimi z 1630 roku (nr 446, 529, 530, grób 39/98), dwie monety nieczytelne (nr 496 i 682, grób 

41/98) i pojedyncza moneta nieczytelna (nr 686, grób 4/98). Jak zwykle w pochówkach wewn trzko -
cielnych, mamy tu do czynienia ze znacznym przemieszaniem warstw – trudno uwierzy  np. w wyposa-
enie jednego grobu (1/98) w monety z XV i XVII wieku przy dwóch d oniach nieboszczyka. Z drugiej 

jednak strony badania Krystiana Ksi ka wykaza y, e do grobów wczesnonowo ytnych mog y traÞ  
monety bardzo przestarza e99, tote  obserwacji archeologa nie nale y tu uzna  za niewiarygodn . Wi k-
szo  monet z zasypisk traÞ a do nich na pewno przypadkiem. Ale wyst pienie dwóch kwartników 
ob e skich z 1630 roku w jednym wkopie grobowym nie wygl da na przypadek i mog o mie  zwi zek 

z wyposa eniem tego pochówku. Zwraca te  uwag , e nieliczne w ogóle na stanowisku monety wi k-
sze od najdrobniejszych (pó grosz i ma y kwartnik W adys awa Jagie y, grosz Zygmunta III) pochodz  
w a nie z kontekstów grobowych.

Mo na wi c postawi  tez , e w Gieczu zdarza o si  praktykowanie monetarnych darów gro-
bowych, cho  – stosownie do spostrze enia poczynionego przez ZoÞ  i Stanis awa Kurnatowskich 
w Lubiniu – by y one ograniczone do stosunkowo niewielkiego odsetka grobów z XIV-XV i z XVII 
wieku100. Przemieszanie materia u nie pozwala jednak na prze ledzenie szczegó ów tego zwyczaju: 
monety najcz ciej chyba wrzucano do wkopów przed pochówkiem lub po nim, w jednym przypadku 
mo emy si  domy la  w o enia monety do lewej d oni zmar ego, nie ma natomiast ladów wk adania 
monety do ust.

Jest godne uwagi, e poza u yciem monety przestarza ej – co bez wyra nego kontekstu pozosta oby 
nieuchwytne – i nieznaczn  nadreprezentacj  monet nieco wi kszych, monety z grobów nie ró ni  si  
od pozosta ych: mamy do czynienia z tymi samymi nomina ami, mennicami i czasem wybicia. Nie wida , 
by mieszka cy Giecza igrali z pami ci  nieboszczyków, obdarzaj c ich wiadomie monetami fa szywymi. 
Z grobu pochodz  dwa dostrze one zespo y monet – trzy sklejone denary, z których co najmniej dwa po-
chodzi y z krakowskiej mennicy Kazimierza Wielkiego oraz sklejony grosz i szel g z XVII wieku.

99 Ksi ek 2010. Znaczne ró nice czasowe (nawet ponad 250 lat) mi dzy monetami znalezionymi w jednym grobie odnotowali te  
w kruszwickim ko ciele w. Piotra Bo ena i Wojciech Dzieduszyccy (2002, s. 288).

100 Kurnatowscy 2002, s. 129-136.
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c) OÞ ara sakralna czy zguby?

Spo ród przyczyn „akumulacji monet w sedymencie” (jak si  ostatnio zwyk o mawia , by podkre li  

za y o  archeologii z naukami przyrodniczymi, a przez to nada  jej wi kszy autorytet w humanistyce) 

wysun em w pocz tkowym opracowaniu na pierwszy plan zguby (zw aszcza podczas kolekty) i za-

biegi magiczne (tu g ównie dary grobowe, które wszak z chrze cija sk  ortodoksj  pogodzi  trudno). 

Takie podej cie spotka o si  z krytyk  Jacka Wrzesi skiego. Badacz ten wskaza  na sk adanie oÞ ar 

pieni nych na o tarzu jako g ówn  okoliczno  sprzyjaj c  pozostawianiu monet w ko ciele. „Cz  

monet mog a spa  w momencie sk adania, cz  podczas ich zdejmowania, i niezauwa one, nie pod-

j te, pozosta y do czasu znalezienia w wyniku wspó czesnych prac badawczych”101. Teza ta znajduje 

wsparcie m.in. w ogólnym udziale rozpoznanych monet fa szywych. Jest ich 29, co czyni 4,2%, mniej 

ni  na ogó  obserwujemy w polskich znaleziskach kumulatywnych. My l  jednak, e sprzeczno  mi -

dzy uj ciem J. Wrzesi skiego a moim jest pozorna. Zgadzamy si , e oÞ ara sakralna mia a na ogó  tak e 

walor praktyczny; tzn. e moneta oÞ arowana Ko cio owi by a nast pnie przez Ko ció  u yta, inaczej 

mówi c – nie wypada a z obiegu102. To, co archeolodzy znajduj  w ko cio ach, nie podda o si  tej inten-

cji oÞ arodawcy w okoliczno ciach trafnie opisanych przez J. Wrzesi skiego, do których doda bym tylko 

moment przygotowywania oÞ ary, wyjmowania monety z sakiewki. Znaleziska gieckie potwierdzaj  

zasad , e monety przeznaczone na oÞ ar  ko cieln  reprezentowa y zazwyczaj najmniejszy dost pny 

nomina . Wykaza  to Niklot Klüßendorf na podstawie porównania rozlicze  kolekt z liczb  paraÞ an 

ewangelickiego ko cio a rynkowego w Eschwege w Hesji Kasselskiej. Zgodnie z t  zasad  znaczna 

wi kszo  monet z tego ko cio a reprezentowa a nomina  halerza103. Upuszczenie tak drobnej monety 

na ogó  nie sk ania o do k opotliwych poszukiwa 104, co dodatkowo pog bia przewag  najmniejszych 

nomina ów w znaleziskach ko cielnych. Istnia y jednak tak e przypadki depozytów bezzwrotnych (po-

niek d nale  tu równie  dary grobowe) sk adanych w ko cio ach, uchwytne na przyk ad, gdy monet  

wci ni to w szczelin  muru lub zawini to w tkanin . Uzna  je trzeba za rodzaj wotów. Mo na si  do-

my la , e oÞ arodawca w kontakcie z sacrum chcia  w takim przypadku wyeliminowa  po rednictwo 

duchownego – a przez to równie  eliminowa  monet  z obiegu. Tu niekoniecznie musi dzia a  zasada 

najmniejszego dost pnego nomina u – przeciwnie, tego typu oÞ ary sakralne bywaj  czasem szczodre105. 

Niestety, w Gieczu nie uchwycono takich przypadków, cho  spotka em je np. w ko ciele w. Katarzyny 

w S u ewie pod Warszaw 106.

Zatrzymajmy si  jeszcze chwil  przy zagadnieniu poszukiwania upad ej drobnej monety: czy za-

zwyczaj nie podejmowano go, atwo godz c si  ze strat , jak to sugerowa  N. Klüßendorf, czy te , 

cho  podj te, cz sto pozostawa o nieskuteczne. Trudno by oby wejrze  w motywacje anonimowych 

mieszka ców paraÞ i gieckiej sprzed wieków, gdyby nie zaciekawiaj cy nas fakt urwania si  akumula-

cji monet w XVIII wieku, zaraz po reformie pieni nej Stanis awa Augusta. To, co wówczas – wedle 

naszej wiedzy – uleg o zmianie, to nie obyczaje mieszka ców ani pod oga ko cielna, ale w a nie forma 

drobnej monety. Zamiast bardzo ma ych i cienkich szel gów bilonowych oraz równie ma ych szel gów 

miedzianych, nikn cych z atwo ci  i cicho w szparach drewnianej pod ogi czy wr cz w b ocie nanie-

sionym na butach, pojawi y si  stosunkowo du e grosze miedziane, czyni ce g o ny stuk przy upadku 

i nie tak skore do wpadania w szpary. Równie  wiek XIX to okres obiegu monet stosunkowo du ych, 

cho  o drobnej warto ci. By  mo e, dopiero ca kowity zanik depozycji na pocz tku XX wieku mo na 

wi za  z po o eniem w ko ciele jakiej  formy posadzki, o czym jednak e nie mam danych. Takie wy-

ja nienie przemawia za hipotez  przypadkowych zgub jako g ównego powodu depozycji monet.

101 Wrzesi ski 2002, s. 126.
102 e tradycyjna obyczajowo  mog a by  pod tym wzgl dem znacznie bardziej tolerancyjna od obecnej, wskazuje opisany przez W.S. 

Reymonta na pocz tku XX wieku zwyczaj wybierania reszty z tacy, i to o wyra nie presti owym podtek cie (Reymont 1990, t. I, s. 69).
103 Klüßendorf i Baldus 1994, s. nlb.
104 Vorlauf i Klüßendorf 1998, s. nlb.
105 Berg 1989, s. 81; Suchodolski 1997, s. 196.
106 B. Paszkiewicz, Monety z ko cio a w. Katarzyny w S u ewie, archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (planowana publika-

cja bada  nie ukaza a si ).
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Tabela 2. Lokalizacja monet z poszczególnych wieków w wykopach.

Część stanowiska Wykop
Wiek

Suma
XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX

południowa część cmentarza zewn. pd. ściana 3 1 4

północna część cmentarza

I, II 0

III 1 1 2 4

IIIA 1 1

IV 1 2 1 4

V 0

VI 1 1

zewn. pn. ściana 2 2 4

zachodnia część cmentarza

VII 1 1

VIII 1 1 2

zewn. zach. ściana 2 2

nawa – lewa strona

B, B1 0

C 1 5 6

C1 1 1 3 1 6

I 7 27 22 56 1 113

wewn. pn. ściana 0

nawa – prawa strona

A 1 1 2

A1 2 2

A2 0

D 1 4 1 6

D1 3 3

D2 1 1

J 2 22 25 68 2 119

nawa – środek wewn. zach. ściana 0

prezbiterium – lewa strona
E, E1 1 1 7 9

K 7 4 33 1 2 47

prezbiterium – prawa strona
F 3 6 18 27

L 1 8 1 10

prezbiterium – środek G 1 1 9 9 15 2 1 38

tęcza H 0

Razem 1 11 79 74 234 8 5 412

Dane o lokalizacji poszczególnych monet s  dost pne dla 412 znalezionych egzemplarzy (tabela 2, 
ryc. 6)107. Najstarsza moneta o uchwytnym po o eniu, denar ze schy ku XIII wieku, wyst pi a w rodkowej 
partii prezbiterium. Monety z XIV wieku, poza jedn  z prezbiterium, pojawi y si  w nawie, z wyra n  prze-
wag  (8:2) strony kobiecej (lewej), mimo e wyj cie jest po prawej108. Sugeruje to zbiórk  kolekt w rodku 
nawy. W XV stuleciu przewaga lewej strony nawy s abnie (28:23), ale za to widoczna jest w materiale 
z wokó o tarzowej partii prezbiterium (7:0). Tu stale wykop z lewej strony o tarza (K) gromadzi du o monet 
– traÞ y tu nawet dwie z ogó em pi ciu monet z XIX wieku. Zwi zek tego zjawiska z darami o tarzowymi 

wydaje si  jednoznaczny, a z p ci  wiernych raczej w tpliwy. Jakie  sprzyjaj ce depozycji monet miejsce 

by o w prezbiterium za prawym Þ larem t czy, gdzie jeszcze w materiale siedemnastowiecznym wida  trwa-

, znaczn  przewag  nad symetrycznym miejscem po lewej. W nawie w XVI wieku przewaga kobiecej 

strony znika i nieco wi cej monet gromadzi strona m ska (22:26 w XVI wieku, 64:79 w XVII wieku). 

107 Lokalizacja wykopów zob. KrysztoÞ ak 1998, s. 349, ryc. 3; KrysztoÞ ak 2008, s. 244, ryc. 2.
108 Na mo liwo  takiej interpretacji znalezisk ko cielnych zwrócili uwag  Klüßendorf i Baldus 1994, s. nlb.
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Popatrzmy teraz, jak wygl daj  relacje liczby monet w nawie i prezbiterium: w XIV wieku 10:1, w XV 
– 52:20, w XVI – 48:21, w XVII – 144:82, w XVIII stuleciu 2:5. Jak wida , poza pierwszym i ostatnim stu-
leciem intensywno  depozycji w obu zasadniczych cz ciach ko cio a pozostawa a w bardzo podobnych 
relacjach, z nieznacznie tylko rosn c  rol  prezbiterium, które nieoczekiwanie zdominowa o szcz tkowy 
ju  materia  z XVIII wieku. Pod sam  t cz  i przed ni  monet w ogóle nie zarejestrowano – nie zbierano 
tam zatem kolekt, podobnie jak przy wej ciu, skoro z wykopu D2 (co prawda, badanego w trybie nadzorów) 
mamy tylko jeden okaz, a spod ciany na zewn trz – cztery. Nie wydaje si , by dostrzegane w ci gu wieków 
zmiany w rozprzestrzenieniu monet wewn trz ko cio a by y znacz ce. Na zewn trz (w pó nocnej cz ci 
cmentarza) monety pojawiaj  si  w XV wieku, ale stale utrzymuj  si  w bardzo skromnej liczbie.

W ko ciele w Rumi, gdzie lokalizacj  monet uchwycono stosunkowo dok adnie, wygl da o to zupe -
nie inaczej: z up ywem wieków g ówne skupisko monet oddala o si  od o tarza ku t czy i dalej do nawy. 
Wi za o si  to zapewne z rozszerzeniem u ytku skarbon i pojawianiem si  nowych form obrz dowych. 
W ko cio ach norweskich zaobserwowano, e pas pod ukiem t czowym gromadzi zdecydowanie najwi -
cej monet, co wi za  si  musia o z tamtejsz  praktyk  altare laicorum w ko cio ach paraÞ alnych109.

Trzeba bowiem wzi  pod uwag , e nie tylko o tarz g ówny, taca i skarbony gromadzi y dary 
wiernych. Przy niektórych grobach [wielkopi tkowych (…)] stawa y z jakow  relikwi  do ca owania 

ludowi, na stole obrusem, kobiercem i wiecami przyozdobionym wystawion , osoby zakonne […]. 
Na gradusie przy takim stole po o ona by a taca, na któr  przyst puj cy do ca owania relikwij wrzu-

cali jaki pieni dz pod ug woli swojej: szel g, grosz albo trojak, albo szostak bity […]. Przed ka dym 

tak e grobem, na kobiercu na ziemi rozpostartym, le a  krucyÞ ks z tac  w ko cu postawion , na któr  

ca uj cy krucyÞ ks rzucali podobnie  jako wy ej pieni dze, a je eli gdzie nie by o tacy pod krucyÞ k-

sem, rzucali je na kobierzec110. Ten sposób sk adania oÞ ar (zaobserwowany w drugiej-trzeciej wierci 
XVIII wieku prawdopodobnie w Wielkopolsce, ale – jak si  zdaje – maj cy dawne analogie w ca ej 

109 Berg 1989, s. 80-81; Vibe Müller 1989, s. 87.
110 Kitowicz 1950, s. 48-49.

Ryc. 6.  Giecz, stanowisko 3, plan wykopów (rys. Teresa KrysztoÞ ak) z zaznaczeniem liczby zarejestrowanych monet
Fig. 6. Giecz, site 3, map of trenches (drawing, Teresa KrysztoÞ ak) showing the number of recorded coins.
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Europie111) musia  pozostawia  mnóstwo monet chybionych, potoczonych i odbitych. Podobnych ry-
tua ów by o prawdopodobnie wi cej i mog y nie pozostawi  adnego ladu w materiale archeologicz-
nym poza monetami – jak to w a nie si  sta o z Bo ymi Grobami z Wielkiego Pi tku, konstrukcjami 
ca kowicie akcydentalnymi. Godne jest jednak podkre lenia, e przytoczony opis ksi dza Kitowicza 
dotyczy wieku XVIII, kiedy nasz materia  z Giecza wyra nie si  wyczerpuje. By  mo e, sta ym 
miejscem Bo ego Grobu w ko ciele w. Miko aja by  przez wieki k t za po udniowym Þ larem t czy, 
bo trudno by oby domy la  si  w tym miejscu skarbony. Mog o te  sta  tam baptysterium – równie  
uwa ane za miejsce gromadz ce dary.

d) ród o do obiegu monetarnego Wielkopolski

Znaleziska pojedyncze i kumulatywne uwa ane s  s usznie za cenne uzupe nienie skarbów (znalezisk 

gromadnych monet) jako ród o do odtworzenia obiegu monetarnego. Na ogó  bowiem w tego rodzaju 

znaleziskach dominuj  monety najdrobniejsze, które nie nadawa y si  do przechowywania warto ci – te-

zauryzacji – i nie traÞ a y do skarbów, s u y y natomiast do najdrobniejszych zakupów i oÞ ar112. Odzwier-

ciedla si  to w praktycznym wymiarze, gdy w ostatnich dekadach, kiedy znaleziska drobne monet bada 

si  i rejestruje znacznie uwa niej ni  przedtem, przyby a znaczna liczba nieznanych wcze niej emisji mo-

net drobnych w a nie. Dawne kolekcje numizmatyczne bowiem budowane by y ze skarbców domowych 

– gromadz cych okazy reprezentacyjne – i skarbów w a nie, z o onych z okazów tezauryzacyjnych. 

Nie by o sk d czerpa  pieni dza najdrobniejszego, ch tnie wrzucanego do ko cielnej skarbony.

W okresie wielostopniowych systemów monetarnych monety znalezione w Gieczu najcz ciej s  naj-

drobniejszymi u ywanymi w swej epoce. Do wyj tków nale  pó grosze, grosze i szel gi z XVI wieku. 

Zjawisko zwi kszenia wówczas nomina ów monet znajdywanych w polskich ko cio ach jest szersze, 

cho  jeszcze nie wiadomo, czy powszechne. Prawdopodobnie po wiadcza ono wzrost zamo no ci lud-

no ci wiejskiej tego czasu, odzwierciedlony we wzro cie odsetka monet wi kszych oÞ arowanych w ko -

ciele. By  to rezultat znacznego wzrostu cen ywno ci wyra onych w srebrze (Guzowski 2008, s. 63-4). 

Pewne zró nicowanie warto ci monet wida  równie  w XVII i XVIII wieku, gdy system monetarny by  

do  skomplikowany, ale s  to tylko dwa-trzy najmniejsze istniej ce wówczas nomina y.

Dla XV, XVI i XVII wieku inwentarz numizmatyczny z Giecza zdaje si  stosunkowo obiektywnie 

odzwierciedla  nap yw najdrobniejszego pieni dza do tej miejscowo ci i mo e by  u yty do porówna  

z innymi stanowiskami. Mo emy na jego podstawie stwierdzi , e upieni nienie zacz o si  w Gie-

czu dokonywa  w ko cu XIII wieku i realizowane by o z nieznacznym udzia em monety obcej. Ten 

szczegó  jest znamienny, bo sugeruje, e g ównym czynnikiem upieni nienia by  przymus Þ skalny, 

nakierowany na monet  krajow . Materia  numizmatyczny z Giecza, zestawiony z innymi znaleziska-

mi kumulatywnymi, pozwoli  zaobserwowa  pewne analogie mi dzy procesem obejmowania Polski 

obiegiem monety centralnej wybijanej w Krakowie w czasach W adys awa II (1138-46) i Kazimierza 

III (1333-70). Analogie te, i ogóln  powolno  procesu uniÞ kacji monetarnej proponowali my obja ni  

ma  efektywno ci  wybijania monet w jednej, centralnej mennicy (prawdopodobnie przy takich wa-

runkach, jak niewielkie zasoby srebra i problemy logistyczne do  rozleg ego kraju).

Wspomniany udzia  monety obcej spad  jeszcze wraz ze wzrostem intensywno ci depozycji monet 

w XV wieku, który interpretujemy jako pe ne upieni nienie spo eczno ci paraÞ i. Nasuwa si  tu my l, 

e obecno  monety zagranicznej by a spowodowana niedostatkiem monety krajowej113, niedostat-

kiem, któremu zaradzi a dopiero inß acyjna polityka pierwszych Jagiellonów, a zw aszcza W adys awa 

Warne czyka.

Tym pieni dzem obcym, obecnym w XIV-XV wieku, by y monety pomorskie, meklemburskie, l -

skie i u yckie. Zjednoczenie monetarne Królestwa Polskiego doprowadzi o nie tylko do ich margina-

lizacji, ale tak e do zaniku lokalnych emisji wielkopolskich, co dostrzegli my ju  w ko cu XIV wieku. 

111 Bloch 1998, s. 161, cytuje angielsk  wzmiank  z XV wieku o rytuale magicznym: tak […] on Gude Friday, at fyfe parish kirkes, 

Þ fe of the Þ rst penyes that is offered at the crose, of ilk a kirk the Þ rste penye… („…we  […] w Wielki Pi tek w pi ciu ko cio ach 
paraÞ alnych pi  pierwszych pieni ków oÞ arowanych pod krzy em, z ka dego ko cio a pierwszy pieni ek…”).

112 Grierson 1965, s. ix-xiii; Kluge 2007, s. 28-29.
113 O trwa ym niedoborze gotówki w Polsce, zw aszcza na rynku wiejskim, zob. Gawlas 2006, s. 113-114.
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Ciekawy jest brak monet brandenburskich (lub mo e lokalnych bitych wedle brandenburskiego wzoru), 
na których obecno  w Wielkopolsce w pierwszej po owie XIV wieku zwrócili uwag  Zbigniew Bart-

kowiak i Arkadiusz Tabaka114.

W pó niejszym czasie wci  ledzimy proces uniÞ kacji drobnego pieni dza. Zauwa amy, e w prze-

ciwie stwie do Gniezna, do Giecza nie dociera  pieni dz pruski, nawet wybity w Prusach Królewskich 

– i tym wi kszym zaskoczeniem by o nag e przej cie przez mennice pruskie (królewsk  w Toruniu i miej-

skie w Elbl gu i Gda sku) roli g ównego ród a monet po unii monetarnej polsko-pruskiej w 1526 roku 

i reformie monety polskiej i pruskiej. Wraz z t  zmian  daje si  zauwa y  ogólna zmiana kierunku na-

p ywu monet z zachodniego na wschodni (si gaj cy w ko cu wieku Rygi) z pewnym udzia em Po udnia 

(w postaci Czech, W gier i l ska).

W XVII wieku, którego najliczniejsza reprezentacja jest norm  w polskich znaleziskach kumulatyw-

nych, widzimy wzrost roli monety litewskiej z Wilna, dotychczas nieobecnej. Stopniowo powi ksza ona 

sw  reprezentacj  od pocz tku stulecia, by kulminowa  w licznych ma ych szel gach miedzianych Jana 

Kazimierza, gdzie monet litewskich jest stosunkowo wi cej ni  by to wynika o z proporcji wielko ci 

produktu mennic obu krajów Rzeczypospolitej. Ten kierunek nap ywu nie znajduje jednak kontynuacji, 

skoro ma e szel gi by y praktycznie ostatnim wyrobem mennic litewskich a  do XX wieku. W skali lo-

kalnej zobaczyli my, e mennica pozna ska w czasach Zygmunta III wytworzy a sobie w Wielkopolsce 

stref , w której zrównywa a si  z konkurencj  z ob enicy (przewagi nie uda o si  chyba nigdzie osi g-

n ). Ta ostatnia mia a za  wyra nie szerszy zasi g, dominuj c w ca ej Rzeczypospolitej jako producent 

kwartników (w mniejszej mierze pieni ków, czyli tzw. denarów).

Najwi kszy udzia  fa szerstw widzimy w XV wieku (8%). Tak wysokiego odsetka nie rozpoznano 

w ród szel gów miedzianych Jana Kazimierza (4,6%), sk din d uwa anych za nagminnie fa szowane. 

I tym razem – mowa o XV stuleciu – mo e to wiadczy  o niedostatku pieni dza w obiegu, u atwia-

j cym wprowadzanie na rynek falsyÞ katów. Potwierdza by to wyra ny spadek udzia u falsyÞ katów 

w XVI wieku (poni ej 2%).

W XVIII wieku znaleziska gieckie s  znacznie mniej liczne, co – by  mo e – sprawia, e wyra nie tra-

c  na dok adno ci odzwierciedlania rynku pieni nego – nie widzimy kilku typowych gatunków monety, 

zw aszcza brandenburskich, pruskich i l skich, cho  zgodnie z oczekiwaniami znaczny jest udzia  miedzia-

nych monet Augusta III, bitych w Saksonii ze stemplem polskim. Monety dziewi tnastowieczne s  odosob-

nione i zupe nie przypadkowe, czego dowodem jest zw aszcza moneta kongresowego Królestwa Polskiego, 

zdeponowana w ko ciele w. Miko aja po wielu latach obiegu – z pewno ci  nie miejscowego.

e) Podsumowanie

Obecno  monet w miejscu bez w tpienia skupiaj cym ycie duchowe mieszka ców gieckiego podgro-

dzia–osady targowej wiadczy o tym, e w owym yciu duchowym pe ni y one jak  rol . Nie s u y-

y oczywi cie do kupowania, ale do tego w a nie, do czego Miko aj, biskup Myry, u y  by  bry  z ota 

– do daru. Daru szczególnego, skierowanego nie ku yj cym, a ku zmar ym i zw aszcza ku bytom trans-

cendentnym – wi tym Pa skim i samemu Bogu Trójjedynemu115.

Dar, oÞ ara sakralna, jest wyrazem ludzkiego stosunku do transcendencji od pocz tku jej u wiado-

mienia116. Ale u ycie w tej funkcji monety jest wiadectwem przej cia przez pieni dz – oczywi cie tylko 

w jakiej  cz ci – roli pe nionej dot d przez rzeczy u yteczne. Uwa amy wi c obecno  monety w da-

rach ko cielnych za wiadectwo jej rzeczywistego wej cia do ycia ekonomicznego osad – upieni nie-

nia. To wa ny próg mentalny, przyj cie pewnej abstrakcji do zbiorowego ludzkiego my lenia, moneta 

bowiem – inaczej ni  ko , dom i jajko – bezpo rednio nie s u y do niczego, jest tylko kawa kiem metalu 

ze stemplem. Znaleziska ko cielne wiadcz , e mieszka cy wsi mieli dost p do monet, cho  nie ozna-

czaj , e u ywali ich w transakcjach wszelkiego rodzaju. Monety we wcze niejszym redniowieczu 

u ywane by y przede wszystkim do realizacji powinno ci wobec pana gruntowego, w adcy i Ko cio a. 

114 Bartkowiak 2006; Tabaka 2009. O ile mi wiadomo, pozostaj  niepublikowane znaleziska podobnego rodzaju z okolicy Poznania.
115 Motyw darów o tarzowych, a ponadto o tarza jako r kojmi zobowi za  pieni nych wyst puje w legendzie w. Miko aja bardzo 

mocno. Por. Jakub de Voragine 1983, s. 64-70.
116 Wrzesi ski 2002. Por. Bursche 1998, s. 76-79, 182-3.
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Monety z ko cio a wiejskiego wiadcz  zatem o tej ostatniej relacji117. ledzenie liczby monet z po-
szczególnych okresów przywodzi nas do wniosku, e próg upieni nienia zosta  przez gieckich paraÞ an 
przekroczony na prze omie XIV/XV wieku. Jest pewnym paradoksem, e na ten czas w Europie Za-

chodniej przypada w a nie regres upieni nienia, wywo any znacznym spadkiem ilo ci srebra w obiegu 

u schy ku XIV wieku118. Ciekawie wygl da XVI wiek, który z jednej strony nie przynosi cz sto obser-

wowanego w Polsce spadku liczby monet (niewielki regres ograniczony jest do drugiego pó wiecza), 

ale i z drugiej strony nie pokazuje równie typowego, znacz cego wzrostu ich warto ci.

Materia  numizmatyczny z Giecza, cho  wielki, nie okaza  si  bynajmniej nudny. Przyniós  wiele 

monet wyj tkowych, unikatowych lub bardzo rzadkich, które nasun y nowe spostrze enia dotycz ce 

wielkopolskiego mennictwa Kazimierza Wielkiego, denarów Kazimierza i Aleksandra Jagiello czyków, 

przebiegu reformy monetarnej Zygmunta Starego i produkcji mennicy elbl skiej w czasach tego w ad-

cy. Wiele monet jest du ymi muzealnymi atrakcjami – do  wspomnie  nadzwyczajnie rzadki denar 

z liter  P, denary wschowskie Zygmunta III czy kwartnik pozna ski z 1626 roku, mog ce by  ozdobami 

wielkich kolekcji numizmatycznych, ale nade wszystko denar pyzdrski i polski denar króla Aleksandra 

– prawdziwe rewelacje znacz co powi kszaj ce wiedz  o mennictwie polskim. ZidentyÞ kowali my za-

pewne monet  chociebusk  z 1483 roku, znan  dot d tylko ze róde  pisanych, odnotowali my ciekawe 

dane do bada  fa szerstw denarów polskich w XV wieku oraz interesuj cy zestaw drobnych monet po-

zna skich i ob e skich z XVII wieku. Kierunki nap ywu monet wskazuj  zarówno struktur  kontaktów 

handlowych, jak i rezultaty polityki monetarnej Polski i krajów s siednich. Co wi cej jednak, uzyska-

li my te  nowe dane dotycz ce polityki monetarnej, zw aszcza w wieku XV, które b d  przedmiotem 

rozwa a  w II cz ci ksi ki.

Niezale nie od po ytków czysto numizmatycznych i tych dotycz cych historii pieni dza polskiego, 

monety z Giecza, dzi ki swej masowo ci, rzuci y nowe wiat o na histori  gospodarki i obyczajów Wiel-

kopolski od XIV a  do XVIII wieku. Pozwala to uzna  zasób znalezisk gieckich za wa ki dla nauki.

117 Klackenberg 1992, s. 336.
118 Spufford 1988, s. 340; w norweskich ko cio ach obserwuje si  spadek liczby deponowanych monet: stopniowy w XIV stuleciu 

i gwa towny w wieku XV (Vibe Müller 1989, s. 87). 
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CZ  II: WYBRANE ZAGADNIENIA ATRYBUCJI MONET I PROBLEMY POLITYKI 
MONETARNEJ XIV-XVI WIEKU

ZakwaliÞ kowanie niektórych znalezionych w ko ciele w. Miko aja monet w czasie i przestrzeni nie znaj-

dywa o dostatecznego wsparcia w dotychczasowej literaturze b d  wymaga o rewizji obowi zuj cych 

ustale . Wprowadzenie tych rozwa a  wprost do zasadniczej cz ci pracy rozbi oby w tek analizy, 

a przy tym ukry oby przed czytelnikiem dyskusj  zagadnie  o znaczeniu szerszym ni  dzieje Giecza. 

Dlatego ekskursy po wi cone problemom atrybucyjnym wyodr bniamy z omówienia znalezisk do II 

cz ci pracy. Niektóre z tych uwag by y ju  publikowane w bardziej lub mniej dost pnych miejscach 

– w tych wypadkach staramy si  je zaktualizowa , rozbudowa , a zarazem pomin  zb dne w tki.

1. Pyzdrski mincerz i pyzdrska moneta1

Ustrój monetarny Polski w okresie zaniku podzia ów dzielnicowych jest wci  s abo poznany i podat-

ny na stereotypowe wyobra enia. Na ogó  panuj  w tej mierze podr cznikowe uproszczenia, wi ce 

z drug  po ow  XIII wieku zanik mennictwa (przynajmniej w cz ci ksi stw polskich), wprowadzenie 

w Polsce grosza praskiego wraz z panowaniem królewskim Wac awa II (1300-1305), wprowadzenie 

z otego „dukata” przez W adys awa okietka po jego koronacji (lub wr cz z okazji koronacji) w 1320 

roku i wreszcie wprowadzenie jednolitej monety Królestwa, grosza krakowskiego, przez Kazimierza 

Wielkiego gdzie  we wczesnym etapie jego panowania2.

Odkrycie czternastowiecznej monety, która w napisie wyra nie informuje, e jest pieni dzem pyzd-

rskim (nr 550)3, w wietle powy szych podr cznikowych stwierdze  w ogóle nie powinno mie  miej-

sca. Antycypowa  je jednak tekst Kazimierza Jasi skiego, który w pó no opublikowanym dokumencie 

Przemys a II zauwa y  posta  mincerza pyzdrskiego imieniem Oblin lub Ubelin4. Posta  ta pojawia si  

po raz pierwszy, jeszcze nie w roli mincerza, w 1280 roku przy lokacji wsi pod Kaliszem, dokonanej 

przez ksi cia Przemys a II w obecno ci m.in. domino Oblino cive de Pisdr mercatore speciali nostro5. 

Mercator oznacza w zasadzie kupca, nawet kramarza, ale mo e te  okre la  bankiera6, zw aszcza gdy 

jego relacj  z ksi ciem okre la przymiotnik specialis – czy by nadwornego bankiera ksi cia Przemys a? 
Kazimierz Jasi ski nie idzie tak daleko w domys ach, obja niaj c, e mercator specialis noster „pewnie 

oznacza specjalnego dostawc  ksi cego”. Uczony zwraca ponadto uwag , e jeden z synów Ubeli-

na otrzyma  imi  Przemys , co wiadczy o bliskich stosunkach mincerza z ksi ciem7. Status Ubelina 

jest bardzo istotny, je li chcemy rozpozna , co si  kry o za jego funkcj  mincerza.

W 1283 bowiem roku Ubelin wyst pi  w dwóch dokumentach, w których okre lono go jako civis 

et monetharius Pisdrensis wzgl dnie monetharius Pizdrensis8. W pierwszym z nich jest nazwany no-

bilis vir co dodatkowo podkre la jego wysok  pozycj , zw aszcza je li pami ta , e by  niew tpliwym 

mieszczaninem. Jego syn Miko aj by  w 1296 roku lub wcze niej so tysem w S upcy (sprzeda  so ectwo 

biskupowi pozna skiemu)9, co równie  pokazuje rodzin  Ubelina jako zamo n  i wp ywow . Ubelin 

1 Praca pod tym tytu em zosta a z o ona do druku w lutym 2008 roku w tomie przygotowywanym w Muzeum Regionalnym w Pyzdrach 

z okazji 750-lecia tego miasta. Brak kontaktu ze strony wydawcy sprawia, e nie wiem, czy zosta a ostatecznie wydana, a je li tak, 

to czy forma publikacji przekazuje tre  zgodn  z autorsk  intencj . Skoro jednak praca ta jest tak czy owak niedost pna dla zain-

teresowanych, a w du ej mierze dotyczy materia u numizmatycznego z Giecza, zdecydowa em si  przedstawi  j  tu ponownie jako 

jeden z rozdzia ów, z nieznacznymi zmianami zwi zanymi z post pem bada .
2 ród em tych pogl dów jest g ównie Gumowski 1914. W sprawie przemian monetarnych Polski w pierwszej po owie XIV wieku 

zob. Kiersnowski 1968; Kiersnowski 1975; Paszkiewicz 2001; Paszkiewicz 2008; Paszkiewicz 2008b.
3 Poinformowa em o tym w popularnej notatce, w dodatku do  niechlujnie wydrukowanej: Paszkiewicz 2002a. Z dwóch poruszo-

nych tam w tków mennictwo gniewkowskie znalaz o ju  swoje naukowe opracowanie: Paszkiewicz 2005.
4 Jasi ski 1968, s. 190-2.
5 Kodeks 1877, nr 498.
6 Sondel 1997, s. 619.
7 Jasi ski 1991, s. 327.
8 Kodeks 1982, nr 30, 32.
9 Kodeks 1878, nr 757.
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zmar  przed 1303 rokiem, kiedy wdowa po nim z trzema innymi synami (Zophia relicta quondam conci-

vis nostri Ubelini et sui heredes, videlicet Iohannes, Sandivogius et Premisl) sprzeda a udzia  w m ynie 
na Warcie klasztorowi l dzkiemu10.

Kim by  monetarius w ostatnich dekadach XIII wieku w Wielkopolsce? Na to pytanie odpowiedzia  
w wyczerpuj cym studium ród owym Roman Grodecki. Zaznaczy  przede wszystkim, e mog  by  

monetarii ró nej rangi: móg  to by  prze o ony mennicy, niekiedy zwany magister monete, móg  by  

to te  jej pracownik. Zdaniem Grodeckiego, raczej nie nale y dopatrywa  si  w mincerzach tej epoki 

w Polsce dzier awców mennic ksi cych – ta forma prowadzenia dzia alno ci menniczej rozwin a si  

pó niej. Zarz dzaj c mennic  mincerz strzeg  ksi cego skarbca kruszcowego i na polecenie ksi cia 

dokonywa  z niego wyp at. Jednocze nie prowadzi  mennic  jako przedsi biorstwo produkcyjne, zatem 

dba  o dostawy surowca, technologi , organizacj  pracy, zatrudnienie, dystrybucj  wyrobów. Istnia y 

te  dwie grupy mincerzy ni szego szczebla: jedn  byli pracownicy mennicy zatrudnieni przy produkcji, 

drug  za  osoby równie  zwane mincerzami i cz sto spotykane w ród ach, które obje d a y pa stwo 

dokonuj c periodycznej wymiany monety, najcz ciej dwa razy do roku, przez trzy targi z rz du w da-

nym miejscu. Jako urz dnicy ksi cy, ci ostatni dysponowali prawem stanu, tzn. ludno  mia a obo-

wi zek ich kwaterowa  i ywi . Przypuszczalnie wraz z tymi objazdami mincerze pobierali te  niektóre 

podatki, sprzedawali sól (co by o zastrze one przez prawo ksi ce, ius ducale) oraz pe nili na targach 

funkcje s dowe w odniesieniu do monety i, by  mo e, miar i wag11.

Jak na tym tle przedstawia si  Ubelin? Je li by  to mercator specialis ksi cia, cho by oznacza o 

to tylko dostawc  dworu, nie bankiera, to najprawdopodobniej nie raz kredytowa  w adc . Mo e w a nie 

z powodu takiej wierzytelno ci zosta  mu powierzony urz d mincerza – a mo e po prostu z racji jego 

kompetencji kupieckich. Czy by  to jednak „mincerz targowy”, wymieniaj cy monet  i cigaj cy fa -

szerstwa w Pyzdrach i okolicy, czy te  osoba zwi zana z rzeczywist  mennic  w tym mie cie?

Odkrywca mincerskiej funkcji Ubelina, Kazimierz Jasi ski, nie mia  w tpliwo ci, e zachodzi ta dru-

ga okoliczno : wiadomo ci o mincerzu Ubelinie „przede wszystkim po wiadczaj  istnienie w Pyzdrach 

w latach osiemdziesi tych XIII wieku mennicy”. W zasadzie jednak trzeba to najpierw wykaza . Nie-

w tpliwie na rzecz roli Ubelina jako organizatora produkcji menniczej wiadczy jego wysoki status 

materialny i socjalny oraz osi gni ta wcze niej pozycja ksi cego mercator specialis. Czy jednak min-

cerz w Pyzdrach móg  strzec skarbca kruszcowego ksi cia, który wszak sw  siedzib  mia  w Poznaniu? 

– Wydaje si , e nie ma tu sprzeczno ci. Cz ste pobyty w adcy w Pyzdrach i w s siednim dworze 
w D usku umo liwia y chyba funkcjonowanie tutaj jednego z kilku ksi cych skarbców12.

Zauwa my jeszcze jedn , ciekaw  funkcj  mincerza, która w nast pnych dziesi cioleciach przejdzie 

na innych urz dników: sprzeda  ksi cej soli. Rola soli dla budowy podstaw materialnych w adzy 

ksi cej w Polsce wydaje si  wci  niedoceniana przez badaczy13. Pyzdrskie saliny14 stanowi y przy-

puszczalnie jeden z powodów nag ego rozkwitu miasta w XIII stuleciu (a zarazem upadku Giecza jako 

o rodka handlowego i centrum w adzy). Nie by y to na pewno wielkie z o a i w 1283 roku musia y 

ju  si  wyczerpywa , skoro ksi  nada  salin  we wsi Sól, w zamian za zrycza towan  op at  dwóch 

miar soli rocznie, mieszczaninowi pyzdrskiemu Henrykowi z Soli15 – prawdziwie zyskownych regaliów 

nie wypuszcza si  z r ki. Nadanie to jest w a nie jednym z tych dwóch znanych dzi  aktów, w których 

Ubelin wyst puje jako wiadek z funkcj  mincersk . Tu poprzedza go na li cie wiadków pyzdrski 

w odarz (vlodarius Pisdrensis) imieniem Piotr – wi cej tego funkcjonariusza zarz du dóbr ksi cych 

nie spotykamy. W 1291 roku wie  Sól zosta a w czona do Wr bczyna, by pó niej zanikn , a o solance 

10 Kodeks 1878, nr 877.
11 Grodecki 1921; zob. te  wznowienie w: Grodecki 2009, s. 177-237. Por. pó niejszy komentarz i literatur  zestawion  przez Kiers-

nowskiego 1964, s. 158-160.
12 Ksi ce skarbce w Polsce XIII wieku nie by y scentralizowane i przechowywano je w ró nych bezpiecznych miejscach po grodach 

lub zamkach, zob. Grodecki 1933, s. 27.
13 Por. uwagi S. Gawlasa 1996, s. 85.
14 Zob. Kodeks 1877, nr 20: parvum Vronchin […] cum sale, 1173 r.; Kodeks 1877, nr 192: parvum Vronschin cum sale, 1236 r.
15 Kodeks 1982, nr 32.
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tu wydobywanej ju  nie s yszymy wi cej16, impuls wszelako, jak wida , zosta  ju  dany, zarówno do roz-
woju miasta, jak i do powo ania tutaj mennicy ze sk adem ksi cego kruszcu.

Istniej  jeszcze dwie przes anki ród owe na rzecz istnienia w Pyzdrach mennicy na prze omie XIII 
i XIV wieku, które same w sobie atwo by oby zlekcewa y , ale zestawione z mincersk  funkcj  Ubelina 
nabieraj  mocy argumentów. Pierwsz , dawno znan , by o dokonanie w 1311 roku p atno ci 20 grzywien 
wed ug wagi pyzdrskiej (ponderis Pysdrensis). Dokument w tej sprawie dotyczy  sprzeda y klasztorowi 
l dzkiemu wsi Bardo na po udniowy zachód od Wrze ni (dziewi  kilometrów od Giecza)17. O istnieniu 
mennicy w Pyzdrach wnosi  na tej podstawie Marian Gumowski18. Zaprzeczy  takiej interpretacji Roman 

Grodecki, bo „miasta, zw aszcza wi ksze, mia y sobie zazwyczaj zadan  kontrol  nad miarami i wagami. 

[…] Z mennic  jednak nie maj  one nic wspólnego.”19 Kazimierz Jasi ski – ale ju  wiadom istnienia 
w Pyzdrach wier  wieku wcze niej mincerza – sk ania  si  do pogl du Gumowskiego. Jest te  faktem, 
mimo zastrze e  Grodeckiego, e okre lenia odmiejscowe wagi srebra w redniowieczu wi  si  zawsze 
z miastami menniczymi, cho , formalnie rzecz bior c, rzeczywi cie mi dzy instytucj  wagi a mennic  
zwi zku nie by o. Trzeba równie  zauwa y , e dokument z okre leniem pondus Pysdrense zosta  wydany 
przez wójta i gmin  miejsk  Pyzdry dzia aj c  w tej sprawie jako w adza publiczna zatwierdzaj ca transak-
cj  (landwójt); takich dokumentów znamy wszelako wi cej i nie zawieraj  one podobnych sformu owa .

Druga przes anka, dotychczas niedostrze ona przez badaczy, ma podobny charakter. Znajdujemy 

j  dwadzie cia lat wcze niej, w a nie w dokumencie ksi cym z 1291 roku likwiduj cym ustrojowe 

lady eksploatacji soli pod Pyzdrami poprzez w czenie osady Sól do Wr bczyna w celu lokacji tam 

wsi na prawie niemieckim. Mieszka cy owej wsi mieli po okresie wolnizny p aci  dorocznie czynsz 

z anu, którego monetarny sk adnik wygl da  tak: fertonem denariorum, secundum quod erunt in Pisdri 

(„wiardunek denarów, wedle tego, jakie b d  w Pyzdrach”)20. Nie jest to zwyczajne okre lenie kwoty 
w miejscowej, aktualnej monecie. W tej roli u ywano sformu owa  w rodzaju moneta usualis, moneta 

currens, moneta dativa, moneta terre N. Tu odniesieniem jest standard monetarny najbli szego miasta, 
w którym widzieli my par  lat wcze niej czynnego mincerza. Istnia a wi c jaka  moneta w Pyzdrach, 
która niekoniecznie musia a by  to sama z monet  w reszcie kraju.

Niestety, wci  jeszcze nie znamy monet pyzdrskich z ko ca XIII i pocz tku XIV wieku, albo te  
– co bardziej prawdopodobne – nie potraÞ my ich rozpozna . Polskie mennice Przemys a II i Wac awa 
II wybija y wy cznie denary, które mog y mie  form  dwustronnych ma ych monetek lub nieco wi k-
szych, jednostronnych, mocno proÞ lowanych brakteatów. Prawie adna z tych monet nie mia a napisu, 
który pozwoli by na jej jednoznaczne przydzielenie21. Jest zupe nie mo liwe, e w Pyzdrach w a nie 
wybito których ze znalezionych w ko ciele w. Miko aja brakteatów (nr 547-9).

* * *

Nie mamy tego problemu dopiero z denarem, na którym uda o si  ostatnio odczyta  nazw  Pyzdr22. 
Osi gni cie to by o mo liwe dzi ki temu, e w ostatnich latach zosta y odkryte dwa nowe egzemplarze 
do  nieczytelnej monety, znanej przedtem tylko z jednego, a i to zaginionego ju  okazu. Dzi  zna-
my wi c trzy egzemplarze denarów pyzdrskich, z których jeden zagin . Wszystkie maj  na awersie 
or a w koronie, zwróconego heraldycznie w prawo, na rewersie natomiast sze ciopromienn  gwiazd . 
Po obu stronach s  s abo czytelne legendy:

1. [K?]\\\\\\\\\O I  / \\\\\A\IZR \\\\ (0,22 g; ryc. 7);

2. [K?]R GIS [POLO I ] / [MO T?]A·PI[ZR?] (0,14 g, 10,5 mm);

3. \\\\\\LO \\ / [\MO TA]·PIZR SI\ (0,20 g, 11,1 mm; ryc. 8).

16 Kodeks 1878, nr 672.
17 Kodeks 1878, nr 946.
18 Gumowski 1908, s. 305, 351.
19 Grodecki 1922, s. 105.
20 Kodeks 1878, nr 672. Wiardunek (ferto) to wier  grzywny; prawdopodobnie odpowiada  wówczas sumie 144 denarów.
21 Paszkiewicz 2002.
22 Musz  z satysfakcj  stwierdzi , e spodziewa em si  takiego rozwi zania dla tej monety od dawna – Pyzdry by y naturalnym kan-

dydatem na trzecie miasto mennicze Wielkopolski w XIV wieku; zob. Paszkiewicz 1993, s. 178.
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Szcz liwie wszystkie trzy okazy maj  metryki znaleziskowe. Pierwszy znaleziony zosta  w 1877 
roku w skarbie z miejscowo ci Cieszyno (Teschenbusch) pod widwinem (w XIV wieku by  to obszar 
brandenburskiej Ziemi Zaodrza skiej, pó niej zwanej Now  Marchi , wci ni ty klinem mi dzy Wiel-

kopolsk  a Pomorze)23. To wielki, bardzo urozmaicony skarb, w którym po raz pierwszy rozpoznano 

denary wielkopolskie Kazimierza Wielkiego (kaliskie i pozna skie)24. Analogiczny do naszego denar 

by  tam – zdaniem Hermanna Dannenberga – podobny pod wzgl dem wykonania do kaliskiego. Orze  

w koronie i ko cówka legendy …LOnI  sprawi y, e zosta  on przypisany Kazimierzowi Wielkiemu 
i uj ty w ród monet krakowskich tego króla w Podr czniku M. Gumowskiego i Katalogu E. Kopickiego. 
Dopiero ten ostatni autor – ju  za moj  sugesti  – w pó niejszym Ilustrowanym skorowidzu odnotowa , 
e jest to denar wielkopolski25. Egzemplarz z Cieszyna przepad  w czasie II wojny wiatowej, ale dys-

ponujemy bardzo precyzyjnym rysunkiem Hermanna Dannenberga.
Drugi z wymienionych denarów znaleziono pojedynczo w 1993 roku podczas bada  archeologicz-

nych w ko ciele w. Miko aja w Gieczu (nr 550). Cho  potwierdzi  on przypuszczenie, e jest to mo-
neta wielkopolska, to nie rozwi za  zagadki swego pochodzenia, bo w legendzie rewersu czytelne 
by o jeszcze mniej ni  na poprzednim. Rozwi zanie przysz o pó niej z do  zaskakuj cego kierunku. 
W 2002 roku na rynku antykwarycznym pojawi  si  skarb monet z drugiej po owy XIV wieku, zna-
leziony – wedle niezweryÞ kowanej, ale ostatecznie do  prawdopodobnej informacji – w Hrabuši-

cach na s owackim Spiszu26. Wyst pi  tam trzeci egzemplarz naszego denara, z troch  lepiej czyteln  

legend  rewersu. Jest ona nieco inaczej rozmieszczona ni  na znanych wcze niej okazach, ale jej tre  

jest niew tpliwie identyczna. Czytamy tam …•PIZR nSI\ – znak interpretowany wcze niej jako uncjal-

na litera A (z górn  poprzeczk ) okaza  si  liter  Z. Dzi ki wyra nej nazwie Pyzdr wiemy ju , sk d 

pochodzi y wszystkie trzy zagadkowe monety. Jak widzimy, tylko znalezisko pojedyncze z Giecza 

pochodzi z Wielkopolski, gdy w skarbach moneta pyzdrska wyst pi a poza granicami nie tylko ma-

cierzystej krainy, ale w ogóle Królestwa Polskiego. Nie jest to przypadek: w granicach Kazimierzow-

skiego królestwa mamy bardzo niewiele skarbów zawieraj cych monet  drobn . Do gromadzenia 

gotówki s u y y bowiem tutaj wi ksze monety czeskie – grosze praskie. Inaczej wygl da a sytu-

acja w Brandenburgii, gdzie groszy praskich by o niewiele. Skarb z Hrabušic natomiast – je li to, 

co wiemy o jego sk adzie i miejscu znalezienia, jest prawd  – stanowi  raczej zasób gotówki zebrany 

23 Dannenberg 1879. Opis monety ibidem, s. 128, nr 48. Egzemplarz ten traÞ  nast pnie do zbioru Antoniego Ryszarda, zob. Ryszard 1891, 

nr 4, szp. 246, poz. 2, tabl. II:2; stamt d do kolekcji Potockich w Krakowie, zob. Gumowski 1914, s. 168; gdzie zagin  w 1945 roku.
24 Tymieniecki 1879; Ja d ewski 1879.
25 Gumowski 1914, s. 168, poz. 467; Kopicki 1974-1983, t. I, redniowiecze, cz. 1, Monety królów i ksi t polskich 960-1501 r., 

Warszawa 1974, s. 254, poz. V; Kopicki 1995, poz. 330.
26 O skarbie zob. Paszkiewicz 2005a; Paszkiewicz 2005; Paszkiewicz 2006a. Monet  opublikowano w katalogu aukcyjnym PDA 6: 

131. Obecnie pozostaje w zbiorze prywatnym.

Ryc. 7.  Pieni ek (denar) pyzdrski ze skarbu z Cieszyna (wed ug Hermanna Dannenberga 1879).

Fig. 7.  Penny of Pyzdry, from the Cieszyno (Teschenbusch) hoard (from Hermann Dannenberg 1879).

Ryc. 7.  Pieni ek (denar) pyzdrski ze skarbu z Cieszyna (wed ug Hermanna Dannenberga 1879).

Fig. 7.  Penny of Pyzdry, from the Cieszyno (Teschenbusch) hoard (from Hermann Dannenberg 1879).

Ryc. 8.  Pieni ek (denar) pyzdrski z domniemanego skarbu z Hrabušic (wed ug PDA 6: 131).

Fig. 8.  Penny of Pyzdry, from the alleged Hrabušice hoard (from PDA 6: 131).

Ryc. 8.  Pieni ek (denar) pyzdrski z domniemanego skarbu z Hrabušic (wed ug PDA 6: 131).

Fig. 8.  Penny of Pyzdry, from the alleged Hrabušice hoard (from PDA 6: 131).
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w Wielkopolsce i Nowej Marchii w 1381-2 roku przez kogo  z otoczenia ówczesnego margrabiego 
brandenburskiego i nast pcy tronu polskiego, Zygmunta Luksemburskiego – i wywieziony na ów-

czesne W gry27. Skarb z Cieszyna jest datowany formalnie po oko o 1400-1410 roku28 na podsta-

wie chronologii zawartych w nim denarów woli skich. Jednak przy takim datowaniu owe denary 

woli skie zajmuj  w nim izolowan  chronologicznie pozycj  i powinny by  przesuni te wcze niej. 

Hans-Dieter Dannenberg s usznie proponuje datowanie po roku 1370-7529. Jak widzimy, datowa-

nie zawieraj cego g ównie denary pomorskie i marchijskie skarbu z Cieszyna jest bardzo labilne, 

ale za to zespó  przypisywany do Hrabušic mo na osadzi  w czasie wyj tkowo precyzyjnie. wiad-
czy on, e moneta pyzdrska mog a zosta  wybita za panowania Kazimierza Wielkiego (1333-70) lub 
Ludwika W gierskiego (1370-82) – na pewno przed 1382 rokiem.

Paradoksalnie wi c, we wczesnym okresie mennictwa pyzdrskiego mamy dokumenty a nie mamy 
monet, gdy w czasach Kazimierza Wielkiego lub nieco pó niej jest odwrotnie: mamy monety, a nie mamy 
adnych dokumentarnych ladów ich emisji. Tym uwa niej musimy si  zapozna  z ich stemplami, 

by rozezna  okoliczno ci towarzysz ce ich wybiciu.

Figury i napisy na monecie na pierwszy rzut oka rozk adaj  si  w bardzo klarowny sposób: jedna 
strona jest królewska, a druga lokalna. Strona monety, któr  tu okre lili my jako awers, przedstawia or a 
w koronie, w takiej postaci, jak  znamy z monet pozna skich, kaliskich (ryc. 9) i przypuszczalnie sie-
radzkich Kazimierza Wielkiego. Orze  ten otoczony jest napisem R GIS POLOnI  („króla Polski”), a przed 
nim widzimy inicja  imienia. Rekonstrukcja napisu wskazuje wprawdzie na Kazimierza, ale rozpoczy-
naj ca napis litera K nie jest na tyle wyra na, by mo na j  by o uzna  za pewn . W ka dym razie widzi-
my, e Þ gura heraldyczna i napis znakomicie si  uzupe niaj  na stemplu, przedstawiaj c króla Polski.

Taki sam napis (K R GIS POLOnI ) spotykamy zarówno na denarach kaliskich, jak i na pozna skich. 
Na denarach wybitych prawdopodobnie w Sieradzu jest samo R GIS POLOnI . Dzi , gdy ogl damy dal-
sze denary kaliskie i pozna skie króla Kazimierza ze skarbu z Hrabušic (denar pyzdrski towarzyszy  
denarom kaliskim i pozna skim w obu skarbach, w których wyst pi y), mo emy podtrzyma  spostrze-
enie Hermanna Dannenberga o ich podobie stwie, cho  jednocze nie widzimy, e nie wszystkie de-

nary wielkopolskie wykonane s  w takim stylu – spotykamy te  inne stylizacje or a (ryc. 10). W ka -
dym razie dostrze one podobie stwo pozwala przypuszcza , e znane nam denary pyzdrskie pochodz  
najprawdopodobniej, tak jak i denary pozna skie i kaliskie, z lat pi dziesi tych lub mo e sze dziesi tych 

27 Paszkiewicz 2006a, s. 34 (z powodu b du literowego czas przywiezienia zespo u monet na Spisz podany jest jako 1372 rok zamiast 
1382).

28 Kubiak 1998, nr 263. Zagadka rzekomych wroc awskich halerzy stanowych z 1511 roku w tym skarbie zosta a rozwi zana: by y 

to brandenburskie fenigi Vinkenaugen, prawdopodobnie Wac awa Luksemburskiego (1373-1378). Zob. Paszkiewicz 1999, s. 20-22.
29 Dannenberg 1997, s. 185, skarb nr 96.

Ryc. 9.  Pieni ek (denar) kaliski Kazimierza Wielkiego z domniemanego skarbu z Hrabušic (wed ug PDA 6: 128).
Fig. 9.  Penny of Kalisz, Casimir III the Great, from the alleged Hrabušice hoard (from PDA 6: 128).
Ryc. 9.  Pieni ek (denar) kaliski Kazimierza Wielkiego z domniemanego skarbu z Hrabušic (wed ug PDA 6: 128).
Fig. 9.  Penny of Kalisz, Casimir III the Great, from the alleged Hrabušice hoard (from PDA 6: 128).

Ryc. 10.  Pieni ek (denar) wielkopolski Kazimierza Wielkiego z nieokre lonej mennicy z domniemanego skarbu z Hrabušic 
(wed ug PDA 6: 130)

Fig. 10.  Penny of Greater Poland, Casimir III the Great, uncertain mint, from the alleged Hrabušice hoard (from PDA 6: 130).

Ryc. 10.  Pieni ek (denar) wielkopolski Kazimierza Wielkiego z nieokre lonej mennicy z domniemanego skarbu z Hrabušic 
(wed ug PDA 6: 130)

Fig. 10.  Penny of Greater Poland, Casimir III the Great, uncertain mint, from the alleged Hrabušice hoard (from PDA 6: 130).
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XIV wieku. Jest to jednak chronologia wst pna – poszczególne fazy mennictwa Kazimierza Wielkiego 
trzeba b dzie rozpatrzy  szczegó owo, by móc wykluczy  mo liwo  wcze niejszego datowania.

Znacznie wi cej w tpliwo ci budzi druga strona. Z takim trudem odczytany napis: MOn TA PIZR nSIS 

prezentuje monet  jako „pyzdrsk ”, ale co to w a ciwie oznacza? S  nazwy tego typu, jak „grosz praski” 

czy „denar che mi ski”, które odnosz  si  do monet adn  miar  nie wybijanych w Pradze wzgl dnie 

w Che mnie, lecz wed ug praskiego lub che mi skiego systemu monetarnego. Pyzdry nie by y stolic  

ksi stwa ani ród em systemu monetarnego, tote  okre lenia takie nie b d  tu analogiami. Nasz denar 

musia  by  wybity w Pyzdrach, podobnie jak denary z napisami MOn TA KALIS czy POSnAnI nSIS wybito 

w Kaliszu wzgl dnie w Poznaniu.

Denary kaliskie i pozna skie Kazimierza Wielkiego jednak e maj  na rewersach eb byka (lub, zda-

niem innych autorów, tura) w koronie i z pier cieniem w nozdrzach. Emblemat ten, znany z wielu re-

prezentacji w plastyce architektonicznej, z otnictwie i na piecz ciach, jest na ogó  interpretowany jako 

herb Wielkopolski, a jego powstanie wi e si  z pojawieniem si  urz du starosty generalnego tej ziemi 

w 1351/2 roku30. Odmienny pogl d zaprezentowa  Ryszard Marciniak, którego zdaniem turza g owa 

by a od pocz tku tylko herbem Ziemi Kaliskiej (jak pe ni a t  funkcj  bez w tpienia w XV wieku), 

a na monetach wielkopolskich Kazimierza Wielkiego po jednej stronie jest herb ziemski kaliski, po dru-

giej za  pozna ski (orze  bez korony), przedstawiaj ce w ten sposób ca o  prowincji z o onej z obu 

ziem. Teza ta jest nie le podbudowana31, lecz materia  numizmatyczny jej, niestety, nie potwierdza: 

monety wielkopolskie s  cz sto trudno czytelne, ale tam, gdzie daje si  to w ogóle stwierdzi , zarówno 

w Poznaniu, jak w Kaliszu, jest orze  w koronie, herb Królestwa Polskiego, a nie Ziemi Pozna skiej. 

Pozostajemy zatem przy tradycyjnej opinii, e byczy (b d  turzy) eb na denarach kaliskich i pozna -

skich Kazimierza Wielkiego jest ziemskim herbem Wielkopolski jako ca o ci32.

Na denarze pyzdrskim, cho  zarówno awers, jak i legenda rewersu s  analogiczne do tamtych, w miej-

scu byczej (turzej) g owy widzimy sze ciopromienn  gwiazd . Rozpoznanie jej znaczenia b dzie jeszcze 

trudniejsze ni  owej g owy, nie mamy bowiem do niej prostej analogii w symbolice w adczej. Poszukuj c 

gwiazd sze ciopromiennych spotykamy nast puj ce analogie:

Na piecz ci Boles awa Pobo nego z lat 1245-52 ksi  przedstawiony jest konno, z tarcz  i propor-

cem w d oniach. Na tarczy jest orze , na proporcu za  po o ono o miopromienn  gwiazd  (ryc. 11)33. 

30 Kuczy ski 1993, s. 14.
31 Marciniak 1999; Marciniak 2001.
32 Zob. uwagi Z. Piecha 2003, s. 45, przypis 8.
33 Piech 1993, s. 209. Kodeks 1881, tabl. nlb., reprodukuje t  piecz  z gwiazd  sze ciopromienn .

•

Ryc. 11.  Piecz  konna Boles awa Pobo nego (wed ug Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, t. IV), skala 1:1

Fig. 11.  Equestrian seal of duke Boleslaw the Pious (from Codex Diplomaticus Maioris Poloniae, vol. IV), actual size.

Ryc. 11.  Piecz  konna Boles awa Pobo nego (wed ug Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, t. IV), skala 1:1

Fig. 11.  Equestrian seal of duke Boleslaw the Pious (from Codex Diplomaticus Maioris Poloniae, vol. IV), actual size.
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Zenon Piech obja nia ten znak jako motyw sakralny34, pomija go jednak w rozdziale swej pracy 
po wi conym motywom religijnym na piecz ciach piastowskich. Trzeba zauwa y , e na piecz ci 
konnej brata Boles awa, ksi cia Przemys a I, widzimy w polu za plecami w adcy gwiazd  sze ciopro-
mienn , której sakralne znaczenie jako wsparcie Niebios nie budzi chyba w tpliwo ci. Czy jednak ten 
znak móg  po prostu przej  z pola na p at proporca? To prawda, e w podobnej sytuacji na proporcu 
Konrada I Mazowieckiego widzimy krzy , ale ów znak deÞ niuje ksi cia jako krzy owca. Zenon Piech 

zauwa a, e na p at proporca w po owie XIII wieku zaczyna traÞ a  herb osobisty w adcy35, a zara-

zem jest to czas poszukiwa  heraldycznych, intensywnych zw aszcza w ród ksi t wielkopolskich. 

Mo liwe, e ksi  Boles aw Pobo ny mia  jaki  zwi zek z nadaniem Pyzdrom prawa miejskiego 

czy z fundacj  ko cio a paraÞ alnego – oba te fakty nie s  ród owo uchwytne, ale w czasie i przestrzeni 

mog y przypa  na jego panowanie36. Dodajmy, e Boles aw by  macierzystym dziadem króla Kazi-

mierza Wielkiego, co te  mog o uzasadnia  jakie  odwo ania do jego symboliki.

W kastylijskim dziele geograÞ cznym spisanym w ko cu XIV wieku (po 1385 roku) zamieszczony zosta  

do  ba amutny opis Królestwa Polskiego (cz ciowo chyba skontaminowany z danymi o pó nocnej Rusi, 

mo na tam bowiem w ród miast rzekomo polskich rozpozna  Nowogród) z informacj , e król tego kraju, 

koronowany w najwi kszym jego mie cie zwanym wi ta Maria, u ywa zielonego proporca z czerwon  

gwiazd  (E el rey d’esta Polonia á por señales un pendón verde con esta señal bermeja atal). Rysunek 

tego insygnium przypomina wszelako raczej bia  sze ciop atkow  ró  obwiedzion  czerwon  kresk  ni  

gwiazd 37. Cho  wiadectwo to nie zas uguje na zlekcewa enie38, trzeba si  zgodzi  ze Stefanem Krzysz-

tofem Kuczy skim, e „jest ma o prawdopodobne, aby chor giew t  wzorowano na znanym nam pro-

porcu Boles awa Pobo nego z gwiazd . Przyj  raczej nale y, e mamy tu do czynienia z wyobra eniem 

imaginacyjnym, opartym na b dnym ródle b d  te  b d cym czystym wymys em autora dzie a”39. Je li 

by  to wymys , to niewykluczone, e zwi zany z prawdziw  przecie  wiadomo ci  o patronce polskiego 

miasta koronacyjnego: wszak gwiazda jest do  powszechnie uznanym symbolem maryjnym40.

W ufundowanej przez króla Kazimierza III kolegiacie wi lickiej, w zespole zworników sklepiennych 

uformowanym oko o 1360 roku, jeden z kamieni przedstawia gwiazd  sze ciopromienn  nakryt  nisk  

koron . Cz  z tamtejszych przedstawie  zwornikowych wyobra a herby, cz  – motywy dewocyj-
ne. Korona sugeruje przynale no  tej Þ gury do tych pierwszych, st d te  Jerzy ojko opisa  ten znak 
jako „herb Leliwa (odmiana?)”41. Wojciech Drelicharz, proponuj c w asn  interpretacj  ca ego zespo-

u, nie dostrzeg  interesuj cej nas Þ gury, lecz trafnie zidentyÞ kowa  inne emblematy – przez heraldy-
ków cz sto daremnie przypisywane herbom – jako symbole religijne42. Tak trzeba zakwaliÞ kowa  i ten 
znak, widz c w nim symbol maryjny. Wyj tkowa by aby tutaj korona, któr  jednak zdobione s  ów-
cze nie powszechnie wizerunki Panny Marii, mog a wi c i zdobi  jej signum. Takie obja nienie zwor-
nika jest tym bardziej uzasadnione, e kolegiata wi licka nosi wezwanie Narodzenia Panny Marii.
Nie od rzeczy b dzie w tym miejscu zauwa y , e takie samo wezwanie nosi pyzdrska fara. Jest ono 

bardzo wyra nie odzwierciedlone na piecz ci miejskiej, w której polu, jak opisywa  Marian Gumowski, 
„na murze fortecznym o trzech bramach i sze ciu blankach stoi królewna w koronie na g owie, podaj c 

obie r ce towarzyszkom, które jej ga zk  [recte: ga zki] ró y podaj 43”. Zas u ony heraldyk nie dopa-

trzy  wszystkiego. Zarówno zawieszona nad postaci  stoj cej kobiety korona, jak i kl cz ce z jej boków 

postacie orantów (m czyzn, jak mo na s dzi  po fryzurach) oraz wype niaj ca t o kompozycji ro linna 

34 Piech 1993, s. 78.
35 Piech 1993, s. 56.
36 Zob. ostatnio Hlebionek 2010, s. 73.
37 Libro url, s. 357.
38 Np. znajdujemy tam informacj , e z Polski mo na przej  do Królestwa Lwowskiego (al reino de León, los alemanes dizen le 

Lumbret), do którego autor zalicza równie  Siewierszczyzn  (Cever), i którego król u ywa zielonego proporca z czerwonym krzy-

em, co – mimo dziwnych barw – jest chyba najwcze niejszym po wiadczeniem herbu wo y skiego.
39 Kuczy ski 1963, s. 93, wcze niejsza literatura zagadnienia zebrana na s. 251.
40 Forstner 1990, s. 104.
41 ojko 1985, s. 104-5.
42 Drelicharz url.
43 Gumowski 1960, s. 184-5, nr 364, tabl. XXVIII.

•

•
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wi , zdobiona licznymi kwiatami ró , nie pozostawiaj  w tpliwo ci, e jest to przedstawienie Panny 
Marii i adoruj cych j  pyzdrskich mieszczan44. Co wi cej – a tego te  Gumowski ani nie opisa , ani 
nie narysowa  – ponad koron  widniej  dwie sze ciopromienne gwiazdy45. Za interpretacj  maryjn  

piecz ci opowiedzia  si  ostro nie Marek Adamczewski, ale równie  nie zwróci  uwagi na gwiazdy46, 

które, moim zdaniem, znakomicie j  wzmacniaj .

Wolno s dzi , e to w a nie tak  maryjn  gwiazd  widzimy na pyzdrskim denarze, odwo uj c  si  

do patronki gminy miejskiej. Przypomnijmy, e znak ten widnieje tu w miejscu, w którym na monetach 

kaliskich i pozna skich by  herb ziemski, wskazuj cy na emisj  tej monety przez królewski zarz d 

terytorialny (prawdopodobnie starost  generalnego). Nie na wszystkich jednak. W zbiorze Józefa Przy-

borowskiego (1823-96) by  unikatowy denar ze znan  nam ju  stron  królewsk : otaczaj cym or a na-

pisem K REGIS POLOnI , ale na rewersie, wewn trz legendy MOn TA POZnAnI , mia  skrzy owane klucze47. 

Klucze takie stan  si  w przysz o ci, w XV wieku, herbem Poznania48, tu jednak s  raczej jeszcze sym-

bolem przedheraldycznym, odwo uj cym si  do w. Piotra, patrona tego miasta i katedry (spotykamy 

je tak e w ród wielu symboli na wielkiej piecz ci pozna skiej). Dostrzec wi c mo na analogi  mi dzy 

symbolik  tej wyj tkowej monety pozna skiej i monet pyzdrskich, bli sz  ni  to widzieli my mi dzy 

monet  pyzdrsk  a cz ciej spotykanymi denarami z bycz  (czy turz ) g ow . Prawdopodobnie w Po-

znaniu zast pienie god a ziemskiego przez znak patrona, identyÞ kuj cy przede wszystkim spo eczno  

miejsk , wi za o si  z nadaniem miastu jakich  kompetencji dotycz cych mennicy – dotychczas b d cej 

w r kach urz dników króla. Nie by a to jeszcze moneta miejska w pe nym rozumieniu – t  otrzyma  

Pozna  dopiero w roku 141049 – ale jaka  forma po rednia w rodzaju dzier awy lub zastawu. Jak wia-

domo, Jan mincerz, mieszczanin pozna ski, naby  w 1358 roku wójtostwo w Poznaniu50, nie jest jednak 

nawet pewne, czy okre lenie monetarius w stosunku do Jana oznacza o uprawiany zawód i stanowisko, 

czy te , jak to si  ju  wówczas zdarza o, nazwisko. Trudno wi c wi za  transakcj  dotycz c  wójtostwa 

pozna skiego ze zmianami w mennictwie w tym o rodku.

Nie jest wykluczone, e podobnie jak w Poznaniu, moneta ze znakiem miejskim Pyzdr zast pi a 

w mennicy w jakim  momencie wybijan  tu wcze niej monet  z herbem Wielkopolski. W takim razie 

produktów nieco wcze niejszej pyzdrskiej emisji nale a oby poszuka  w ród s abo czytelnych denarów 

ogólnie okre lonych jako wielkopolskie, na których nie da o si  odczyta  wokó  g owy byka ani nazwy 

Poznania, ani Kalisza. Pozostaje to jednak zagadnieniem do dalszych bada .

* * *

Na koniec zastanówmy si , dlaczego ksi ta wielkopolscy za o yli mennic  w Pyzdrach, a królowie polscy 

– przynajmniej do drugiej po owy XIV wieku – utrzymali funkcjonowanie tego zak adu? Wspomnieli my 

ju  o szybkim wzro cie rangi Pyzdr w drugiej po owie XIII wieku i mo liwym znaczeniu salin. Dobrze wi-

doczna w ród ach jest te  yczliwo  Przemys a II dla miasta. So tys pyzdrski zostaje wójtem, co znaczy, 

e otrzymuje uprawnienia s dowe w stosunku do wi kszego okr gu, zwanego dystryktem51. W grodzie 

zapewne ma siedzib  w odarz, zarz dca dóbr ksi cych (w odarzy Przemys a II spotykamy tylko w Pozna-

niu, Pyzdrach, Gnie nie, Kaliszu i Rudzie, a wi c g ównych centrach administracyjnych, cho  nie mo na 

44 Ten zupe nie jasny i jednoznaczny przekaz ikonograÞ czny zosta  z niepoj tych powodów zsekularyzowany w 1992 roku, kiedy 

„przywracaj c” redniowieczny herb Pyzdr postanowiono go odtworzy  „na podstawie XIV-wiecznej piecz ci, na której umieszczo-

no scen  uposa enia lokowanego miasta ksi c  winnic  przez Boles awa Pobo nego. Tak wi c herb przedstawia ksi cia [Boles a-

wa] Pobo nego i dwie towarzysz ce mu postaci, które trzymaj  ga zki winoro li” (http://www.pyzdry.pl/ssi/miasto-i-gmina/histo-

ria/historia-miasta-pyzdry/historia-miasta-pyzdry.html&searched=herb&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1).
45 Zdj cie kopii znakomicie zachowanego egzemplarza, wraz z Madonn  i gwiazdami, reprodukuje Stró yk 2009, s. 308.
46 Adamczewski 2000, s. 72-3, 94, 237-8. Piecz  datuje na XIII/XIV wiek (przed 1312 rokiem), ibidem, s. 412.
47 Wierzchowski 1956, s. 331, Þ g. 116.
48 Stró yk 2005. Autor ten, co prawda, dopuszcza mo liwo , by ju  na monecie Kazimierza Wielkiego Þ gura skrzy owanych kluczy 

stanowi a herb miejski (ibidem, s. 282). S dz  jednak – nie przecz c ciekawym i dobrze uzasadnionym wnioskom P. Stró yka dla 
drugiej po owy XV wieku – e by by to anachronizm. O pó nym pojawieniu si  herbu miejskiego w Polsce zob. Szyma ski 1994.

49 Maisel 1994, nr 30, s. 37. W sprawie interpretacji przyznanego wówczas uprawnienia zob. Paszkiewicz 1994a, s. 15.
50 Maisel 1994, nr 17, s. 24-5.
51 T gowski 1996, s. 131.
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wykluczy , e wzmianki o w odarzach z innych miast do nas nie dotar y)52. Pyzdry, wszed szy w drugiej 
po owie XIII wieku – jak przypuszczamy, kosztem Giecza – do pierwszej ligi miast wielkopolskich, trwaj  
w niej nawet pozbawione soli. Cho  za Przemys a II nie by y w stanie konkurowa  z Poznaniem, kreowa-
nym na stolic  Królestwa Polskiego, to przecie  rywalizuj  z Kaliszem i wyra nie dystansuj  Gniezno. Wi-
da , e miasto, najpierw b d ce o rodkiem zarz du dóbr ksi cych, przekszta ciwszy si  w wa ny w ze  
komunikacyjny zyskuje funkcj  jednego z centrów handlowych stopniowo jednocz cego si  kraju. Przy-
najmniej na pewien czas z rywalizacji Gniezna z Kaliszem wysz y zwyci sko Pyzdry jako tertius gaudens. 
Pozycja ta, cho  zachwiana zniszczeniem miasta w 1331 roku przez najazd Zakonu Rycerskiego NPMarii, 

by a jeszcze do  wysoka w po owie XV stulecia, gdy – w obr bie Wielkopolski – rang  wy sz  od Pyzdr 

mia y tylko Pozna  i Ko cian53. Umieszczenie tu mennicy przed 1283 rokiem nie powinno wi c dziwi , 

a jej zanik (trudno na razie by  pewnym, e nast pi  przed 1370 rokiem) wi za  si  ze stopniow  centraliza-

cj  pa stwa, dokonan  w najwi kszej mierze chyba dopiero za rz dów W adys awa II Jagie y.

Innym zagadnieniem do rozwa enia jest, gdzie pyzdrska mennica mog a by  po o ona. Nie mamy 

na ten temat adnych bezpo rednich, ani nawet po rednich informacji. Mo emy tylko snu  domys y 

na podstawie wiedzy ogólnej. Mennica ksi ca zarz dzana przez Ubelina i jego nieznanych nam na-

st pców, skoro by a zwi zana ze skarbcem w adcy, znajdowa a si  prawdopodobnie na terenie ksi -

cym i obronnym, nawet je li nie by  to gród w cis ym znaczeniu. Inaczej by o chyba w nowym uk adzie 

przestrzennym miasta, za czasów Kazimierza Wielkiego. Tu wolno oczekiwa , e mennica by a w obr -

bie miasta lokacyjnego, w mincerskim domu, jak to wówczas by o tak e w sto ecznym Krakowie54.

W drugiej po owie XIV wieku, mimo reform Kazimierza Wielkiego i zapewnie  tego w adcy, 

e w królestwie powinna by  jedna moneta55, widzimy sporo emisji lokalnych, a badania ostatnich lat 

przynosz  ich jeszcze wi cej. Obok dwustronnych denarów wielu skich i kwartników mazowieckich, 

denarów pozna skich i kaliskich56, pojawi a si  ju  moneta pyzdrska, gniewkowska57, prawdopodob-

nie równie  sieradzka i wa ecka58. Mamy te  kilka typów denarów dwustronnych z tej epoki, których 

jeszcze nie umiemy przypisa  do konkretnej ziemi i mennicy59. Jak e Kazimierz Wielki wi c – zapyta 

kto  – jednoczy  pa stwo, je li liczba partykularnych emisji monet w efekcie jego dzia a  wzros a za-

miast spa ? – To jednak z udzenie. W wyniku reform Kazimierza przede wszystkim w wielu ziemiach 

zast piono brakteaty denarami dwustronnymi. Te za , nios c na swych stemplach znacznie wi cej in-

formacji, s  dla nas atwiejsze do okre lenia. Mo emy wszak e by  pewni, e wi kszo  z tych emisji, 

znanych od dawna lub odkrytych w nowych znaleziskach (mo e poza wielu sk ), by a poprzedzona 

w mennicach brakteatami, których jeszcze nie potraÞ my rozpozna . Ale i w ród tych ostatnich udaje 

nam si  hipotetycznie rozpozna  monety mazowieckie, brzeskie, dobrzy skie i chyba inowroc awskie60. 

Odkrycie brakteatów pyzdrskich jest jeszcze przed nami.

Podsumujmy zebrane powy ej informacje i domys y dotycz ce mennictwa pyzdrskiego. Ubelin, 

mincerz w Pyzdrach, pojawi  si  w tej roli w 1283 roku. Kierowa  mennic  wybijaj c  ksi ce denary, 

powsta  najprawdopodobniej jaki  (nieznany) czas wcze niej. By  mo e, do kompetencji mincerza 

nale a  te  ksi cy handel sol  warzon  pod miastem, któr  jednak w a nie w 1283 roku ksi  odda  

w r ce prywatne w zamian za zrycza towany udzia  w dochodzie. Mennica ksi ca funkcjonowa a 

w Pyzdrach nadal, najprawdopodobniej do mierci króla Kazimierza Wielkiego (1370) lub jeszcze nieco 

d u ej. W latach pi dziesi tych jaki  wp yw na mennic  uzyska o miasto, co zosta o zaznaczone po-

przez zamieszczenie na denarach emblematu wi tej patronki gminy miejskiej.

52 O w odarzach zob. ostatnio Wyszkowski 2009, s. 229-31.
53 Bogucka i Samsonowicz 1986, s. 110.
54 Gumowski 1940-48, s. 11-28.
55 ysiak 1982, s. 52, 55.
56 Ten stan wiedzy opisany jest jeszcze przez K. Stronczy skiego 1883-1885, cz. III, s. 29, 30, 42-3, 45-6. W sprawie monet wielu -

skich zob. Miko ajczyk 1987 – wbrew tytu owi, praca ta nie dotyczy mennicy.
57 Paszkiewicz 2005.
58 Paszkiewicz 2006a.
59 Paszkiewicz 2006a; zob. te  zbiór Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. VII-P-29499, VII-P-2789. Podsumowanie stanu wie-

dzy o polskim mennictwie tego w adcy zob. Paszkiewicz 2008.
60 Paszkiewicz w druku c; Paszkiewicz 2009, s. 196-208.
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Nale y przeciwstawi  si  powtarzanym w popularnych publikacjach opiniom, e Pyzdry dosta y 
od Przemys a II jaki  przywilej menniczy. Nic takiego nie nast pi o ani za Przemys a, ani – najprawdo-
podobniej – potem. Denar pyzdrski by  monet  ksi c , nie miejsk , nawet wtedy, gdy niós  na sobie 
maryjn  gwiazd  sze ciopromienn  z miejskiej piecz ci.

2. Denar z liter  P

Kolejny znaleziony w Gieczu denar przedstawia po jednej stronie liter  P z trzema pier cieniami, 
po drugiej za  or a (nr 533). Numizmatycy l scy uwa ali ten niezmiernie rzadki typ za monet  ksi -
cia opawskiego Przemka I (1377-1433)61. Franciszek Piekosi ski doszed  do wniosku, e jest to denar 
z 1. po owy XIV wieku, a litera P na nim oznacza Pozna 62. Ka mirz Stronczy ski zwróci  uwag  
na podobie stwo tej monety do kwartnika ksi cia g ogowsko-wielkopolskiego Henryka I (III) (1306-9) 
z napisem D NARIVS POZNA i bardzo zbli on  liter  P (ale bez trzech pier cieni). Uczony ten zna  de-

nar z P ze skarbu ze R ki pod Krakowem63. Obecnie w polskich katalogach monet  t  przypisuje 

si  do Poznania, jednak Gumowski po o y  j  w czasach Ludwika W gierskiego64, prawdopodobnie 

kieruj c si  chronologi  tego skarbu. Jedynie Max Kirmis zauwa y , e istniej  dwie odmiany denara 

z P65: pierwsza przedstawia or a z przepask , druga bez (jakoby z pier cieniem w dziobie Or a, lecz 

jest to prawdopodobnie przywidzenie66). Przypuszcza em dotychczas, e ta pierwsza, z racji wyra nego 

Or a dolno l skiego, z przepask  bez krzy a67, jest parwusem l skiego ksi cia z linii wroc awskiej lub 

fürstenberskiej68. Druga, o uproszczonym rysunku, by aby kontynuacj  lub wznowieniem emisji pierw-

szej, nie pó niejszym ni  po owa XIV wieku69. Okazy reprezentuj ce obie odmiany wyst pi y w skarbie 

z Wenecji pod ninem. W latach osiemdziesi tych XX wieku pojawi y si  nowe egzemplarze odmiany 

uproszczonej, spod jednej pary stempli, wyró niaj ce si  czysto miedzian  barw . Przypuszczalnie by o 

to fa szerstwo antykwaryczne lub ewentualnie fa szerstwo z epoki70. Kolejny egzemplarz – niestety, 

w stanie szcz tkowym, nieokre lony co do odmiany – zosta  znaleziony podczas bada  archeologicz-

nych Odwachu w Poznaniu w 2000 roku71. Nast pny wreszcie, z or em bez przepaski na piersi, pojawi  

si  w 2005 roku na aukcji antykwarycznej (ryc. 12)72. Odkryty w Gieczu okaz ma stron  z or em wy-

bit  najprawdopodobniej tym samym stemplem, co moneta „uproszczonej” odmiany przechowywana 

61 Saurma-Jeltsch 1892, nr 355, ryc. 154; Hamburger 1898, nr 255.
62 Piekosi ski 1878, s. 316.
63 Stronczy ski 1883-1885, cz. III, s. 11; Kubiak 1998, nr 673, nr 26. Okaz ten, jak podaj  autorzy z XIX wieku, traÞ  do zbioru hr. Za-

moyskich, sp on  wi c w po arze Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie, podpalonej przez armi  niemieck  w 1944 roku.
64 Gumowski 1914, nr 490. W niepublikowanym IV tomie Corpus nummorum Poloniae tego  autora (rkps, Biblioteka XX. Czartory-

skich w Krakowie, sygn. MNK 1280, s. 314-315, poz. 6340-41) denary te s  zaliczone do panowania Kazimierza Wielkiego.
65 Kirmis 1887, s. 179.
66 Tak to oceniam na okazie Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. VII-P-2662. Orze  bez przepaski a z pier cieniem mia  by  

na niezachowanej monecie w zbiorze Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie – zob. M. Gumowski, Corpus nummorum Po-

loniae, t. IV, Monety polskie XIV wieku, rkps, Biblioteka XX. Czartoryskich w Krakowie, sygn. MNK 1280, s. 314, nr 6340.
67 Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw. VII-P-2661.
68 Paszkiewicz 2005b, s. 300.
69 Paszkiewicz 2000, s. 246.
70 Zbiór Zamku Królewskiego w Warszawie, nr inw. ZKW.N. 5997, 5998.
71 Uprzejma informacja p. Zbigniewa Bartkowiaka, który rozpozna  t  monet .
72 PDA-PGN 8: 143. Ci ar nieco ob amanego okazu – 0,097 g.

Ryc. 12.  Pieni ek (denar) pozna ski (?) z liter  P (wed ug PDA-PGN 8: 143).
Fig. 12.  Penny from Pozna  (?) with the letter P (from PDA-PGN 8: 143).
Ryc. 12.  Pieni ek (denar) pozna ski (?) z liter  P (wed ug PDA-PGN 8: 143).
Fig. 12.  Penny from Pozna  (?) with the letter P (from PDA-PGN 8: 143).
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w Muzeum Narodowym w Krakowie. O przeciwnej stronie – z racji uszkodze  obu porównywanych 
egzemplarzy – powiedzie  si  tego nie da, ale to samo  taka jest mo liwa i w tym przypadku.

Orze  z przepask  wskazywa by, e emitentem monety pierwszej odmiany by  dynasta dolno l ski. 
Brak krzy yka nad przepask  nie wyklucza – jak b dnie s dzi em – ksi t g ogowskich, bo nie zawsze 
stosowali oni t  cech  wyró niaj c  w swym herbie. Litera P mo e by  inicja em miasta lub w adcy. 
Jej krój jest na tyle prosty, e mo liwe jest datowanie zarówno na pierwsz , jak na drug  po ow  XIV 
stulecia. Nasuwa by si  tu Pozna  w czasach Henryka I (III) g ogowskiego (1306-9), albo te  najm odszy 
syn tego ksi cia, Przemek aga sko-pozna ski (panowa  1312-31, od 1321 roku w G ogowie i Wscho-
wie). Mo na te  wzi  pod uwag  Przemys awa I Noszaka, ksi cia cieszy skiego, jednak nie w jego 
ojczystym ksi stwie, gdzie bi  napisowe halerze z podobnym monogramem P73, ale w G ogowie, gdzie 
otrzyma  królewsk  po ow  ksi stwa w 1381 roku (zmar  w roku 1410). Denarowe mennictwo dol-
no l skie XIV wieku, po wiadczone w ród ach pisanych, jest niemal zupe nie nieznane ze znalezisk 
i zbiorów. Brak tych denarów na l sku i skupienie znalezisk mi dzy Poznaniem a ninem (mapa 2) 
przemawiaj  jednak za pochodzeniem wielkopolskim, a skarby ze R ki (pocz tek XV wieku74) i z We-
necji (po 1395 roku) umieszczaj  je w drugiej po owie lub nawet ostatniej wierci XIV wieku. Zarówno 
w R ce, jak w Poznaniu i Gieczu (ale, o ile wiemy, nie w Wenecji) by y denary l skie, lecz we wszyst-
kich czterech miejscowo ciach wyst pi y tak e niew tpliwe denary pozna skie.

Dylemat jest trudny do rozstrzygni cia. Niespodziewanie jednak wymow  l skiego Or a os abia 
przechowywany w Muzeum Narodowym w Krakowie zestaw 41 denarów pozna skich W adys awa 
Jagie y, darowany w legacie Zygmunta Zakrzewskiego i pochodz cy najprawdopodobniej ze skarbu 
z Wenecji. Wszystkie one przedstawiaj  na awersie or a bez korony a na rewersie skrzy owane klucze, 
jeden jednak ma or a z szerok , wkl s  przepask  przez skrzyd a i pier 75. Wynika z tego, e w Pozna-
niu móg  si  pojawi  taki znak herbowy, cho  nie umiemy wyja ni , dlaczego. W takim razie, zgodnie 
z wymow  znalezisk, monety z liter  P przypisujemy miejskiej mennicy pozna skiej jako poprzedni  
emisj , z czasów bezkrólewia (1382-4) lub samodzielnego panowania królowej Jadwigi (1384-6).

3. Chronologia polskich monet W adys awa Jagie y – uwagi krytyczne76

Mennictwo polskie schy kowego redniowiecza, od obj cia w adzy przez now  dynasti  w 1386 roku a  
do roku 1506 zosta o opracowane w serii publikacji Stanis awy Kubiak77. Prace te, napisane stosunkowo 
niedawno, daj  nam przekonanie, e zagadnienie mennictwa wczesnojagiello skiego mamy w zasadzie roz-
poznane. Nie próbowano, jak dot d, zestawi  przemian rekonstruowanych w Polsce z histori  pieni dza 
w Europie Zachodniej. Tam za  dzia y si  rzeczy niepokoj ce: w ostatniej dekadzie XIV wieku narastaj cy 
we wcze niejszych dekadach brak srebra gwa townie si  pog bi , powoduj c redukcj  lub wr cz zatrzyma-
nie dzia alno ci menniczej w wielu wa nych o rodkach, nie wy czaj c Brugii i Wenecji78. W Polsce tymcza-
sem, podobnie jak w Prusach, lata dziewi dziesi te przynosz  o ywienie mennictwa, nader rachitycznego 
w poprzednich dwu dekadach. By  mo e s  to dwie strony tego samego zjawiska: srebro, którego brak o 
na Zachodzie, pojawi o si  (w jakiej  niewielkiej cz ci) nad Wis . Kwestie te nie by y dotychczas badane.

Mennictwo krajowe (pomijamy tutaj problematyk  Rusi Halickiej) by o wy cznie srebrne, ograniczone 
do monet ma ych i rednich. Surowiec – jak si  dotychczas przypuszcza – pochodzi  z W gier; wiadomo ci 
o eksploatacji rud metali w Tatrach na pocz tku XV wieku nie wskazuj  na ich istotne znaczenie. Dopiero 
w latach dwudziestych XV wieku wznowiono eksploatacj  niezbyt obÞ tych z ó  na zachód od Krakowa79; 

73 Paszkiewicz 2000, s. 219-20.
74 Datowanie na podstawie polskich denarów W adys awa Jagie y grupy IA (wg typologii S. Kubiak), zob. rozdzia  nast pny.
75 Nr inw. MNK VII-P-2663.
76 Rozdzia  na podstawie pracy: Paszkiewicz 2010.
77 Kubiak 1970; Kubiak 1977; Kubiak 1985; Kubiak 1988; Kubiak 1995; Kubiak 1998a; Kubiak 2002a.
78 Spufford 1988, s. 347-50.
79 Molenda 1963, s. 164-5, 168-72.
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by  mo e srebro wydobywano równie  w Ch cinach80. Ze wzgl du na niedostatek krajowego kruszcu, 
mennictwo srebrne by o niesamodzielne wzgl dem mennictwa s siadów. W sferze najpowszechniej u ywa-
nej monety srebrnej rol  dominuj c  odgrywa  grosz praski, z otej za  – ß oren w gierski.

Najwi ksz  monet  krajow  by  pó grosz, zwany te  kwartnikiem du ym. W ten szczególny sposób 
polski system monetarny spaja  dwie tradycje: ci ki grosz pochodzenia czeskiego, który da  pocz tek 
polskiemu groszowi obrachunkowemu, i grosze lekkie, ró nie nazywane, obiegaj ce zarówno w streÞ e 
pontyjskiej jak ba tyckiej i b d ce wzorcami polskiego kwartnika. Kwartnik by  wi c jednocze nie lek-
kim groszem i po ow  ci kiego grosza. Wykazuje zarazem niezbadane dotychczas, ciekawe analogie 
do pó groszy wybijanych w drugiej po owie lat osiemdziesi tych XIV wieku na terenie Nowych Czech 
(Czeskiego Palatynatu) i ich niemieckich s siadów81. Polski grosz obrachunkowy, z o ony z dwóch pó -
groszy, ceniony by  ni ej od bitego grosza czeskiego, i gdy p atno ci w groszach dokonywano monet  
polsk , nale a o j  uzupe ni  o dop at  (a io).

Drugim gatunkiem by  kwartnik ma y, dzi  zwany ternarem. Obie te monety, du y i ma y kwartnik, 
wprowadzone w ostatniej dekadzie panowania Kazimierza Wielkiego, tworzy y razem klas  zwan  mo-

neta maior. Ma y kwartnik by  pierwotnie po ow  du ego a wierci  grosza, ale od 1396 roku trzy ma e 
kwartniki odpowiada y jednemu du emu (czyli sze  ich sz o na grosz).

Najmniejsz  monet  by  ma y pieni dz albo pieni ek, w ród ach aci skich nazywany denarius i st d 
dzisiejsi numizmatycy oznaczaj  go nazw  „denar”, w polszczy nie XV wieku nie u ywan . Na jeden 

grosz polski sz o 16 pieni ków, a od 1398 roku 18, czyli trzy na ma y kwartnik a dziewi  na pó grosz. 

Obie zmiany relacji wymiennych mi dzy poszczególnymi gatunkami polskich monet, w 1396 i 1398 roku, 

mia y na celu wyeliminowanie dop at do groszy czeskich, ale ich konsekwencje by y raczej krótkotrwa e.

Standard srebrny pieni ków jest niejasny, podobnie jak ich chronologia. Wiadomo, e przez ca y 

XV wiek wybijane by y w tym nominale liczne drobne monety z koron  na jednej stronie a or em na dru-

giej, pozbawione napisów i zwane ogólnie denarami jagiello skimi. Denary jagiello skie nie s  atwe 

do klasyÞ kacji ani rozpoznania. Nie maj  bowiem imion królewskich a jedynie – i to nie zawsze – nie-
zbyt wyraziste dodatkowe znaczki, uzupe niaj ce g ówne przedstawienia. Figury obu stron odpowiada-
j  motywom wyobra onym na pó groszach, a te, dzi ki legendom, mo na bezpiecznie przypisywa  
przynajmniej poszczególnym w adcom. Na pó groszach stopniowo zmieniaj  si  formy przedstawie  
Or a i korony (korona jest najpierw na awersie pó groszy, potem – od czasów Kazimierza Jagiello czy-
ka – na rewersie, tote  analogicznie trzeba traktowa  denary). Po pierwsze jednak, denary bito d u ej 
a pó grosze tylko w do  ograniczonych przedzia ach czasowych. Po drugie, podobie stwa mi dzy Þ gu-
rami z pó groszy i z denarów cz sto nie s  tak bliskie, by dawa y podstawy do jasnego podzielenia de-
narów mi dzy poszczególnych w adców. Dotyczy to zw aszcza koron, których kszta t jest atwiejszy 
do opisu i klasyÞ kacji. Systemy znaków dodatkowych na obu nomina ach s  wyra nie odmienne.Prob-
lem ten spróbowa a rozwi za  w 1970 roku Stanis awa Kubiakowa. Zaproponowa a ona podzia  dena-
rów ze wzgl du na uformowanie korony, na trzy nast puj ce po sobie, zasadnicze grupy, umownie 
zwane typami (ryc. 13):

 I – górne i dolne p atki wielkich lilii korony roz czone (u nas monety nr 227-37),
 II  – górne i dolne p atki wielkich lilii korony po czone (nr 247-87, 293),
 III  – górne p atki wielkich lilii korony po czone, dolne roz czone (nr 294-330).

80 Paulewicz 1992, s. 37-8.
81 Roblitz 1996.

Ryc. 13.  Ogólny schemat typów denarów jagiello skich (wed ug S. Kubiak 1970).
Fig. 13.  General scheme of Jagiellonian penny types (from S. Kubiak 1970).
Ryc. 13.  Ogólny schemat typów denarów jagiello skich (wed ug S. Kubiak 1970).
Fig. 13.  General scheme of Jagiellonian penny types (from S. Kubiak 1970).
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Na niestarannie wykonanych denarach zdarza si , e po czenia i roz czenia p atków lilii nie zga-
dzaj  si  z ogólnymi cechami monet. Badaczka ta nazwa a takie okazy odmianami przypadkowymi.

S. Kubiakowa zauwa y a nast pnie, e prawie ca y typ II i jedna – mo e najpó niejsza – odmiana 
typu I, maj  pomi dzy wysokimi ß euronami korony (liliami) znaczek podobny do ^, gdy pozosta e mo-
nety maj  w tym miejscu ma  lilijk , która z czasem zostaje uproszczona do formy krzy yka. Znak ten 
uzna a za cech  monet wybitych za panowania W adys awa III Warne czyka (1434-44), a zatem denary 
wcze niejsze przypad y poprzedniemu w adcy, W adys awowi Jagielle, a pó niejsze – nast pcom (zob. 
rozdzia  4)82.

Typ I denarów, charakteryzuj cy si  ca kowicie rozdzielonymi ß euronami (czyli wysokimi li mi 
stoj cymi na obr czy), przypisa a wi c S. Kubiakowa W adys awowi Jagielle. Ów typ I zosta  jeszcze 
podzielony na trzy podtypy, grupy oznaczone literami A (gieckie monety nr 233, 234), B (nr 227-232) 
i C (nr 235, 236?). W grupie A s  monety z ma ymi pier cieniami wokó  korony. Grupa B gromadzi 
pieni ki ze zwyk ym kszta tem korony. W grupie C natomiast s  monety, na których korona nie ma 
poziomej, prostej linii obr czy (ryc. 14). Chronologi  tych monet ustali a S. Kubiakowa w kolejno ci 
ich oznacze : A w latach 1389-1396, B w latach 1396-1414 i C w latach 1431-4.

Z nielicznych róde  pisanych dowiadujemy si , e w 1389 roku miasto Kraków wyda o pewn  kwo-
t  na urz dzenie mennicy, a to znaczy, e by a ona wówczas w r kach miasta, mo e wydzier awiona 
od króla. Do 1396 roku zawarto  kruszcu w pieni kach zosta a obni ona tak bardzo, e w owym roku 
wymieniono je na nowe po kursie 2:1.

Które to by y monety? Wed ug Stanis awy Kubiakowej, miasto Kraków w wydzier awionej men-
nicy w latach 1389-96 wybija o monety grupy IA. Za tak wczesnym datowaniem przemawia ich niska 
jako , która pozwala przypuszcza , e monety te nadawa y si  do wymiany po tak niskiej cenie w 1396 
roku. Ich waga to 0,31-0,47 g, próba 0,125-0,149, a wi c bardzo niska. Poza tym w obu zespo ach zna-
leziskowych z Ty ca, które wed ug datowania kwartników mniejszych zosta y ukryte po 1407 roku, tej 
grupy nie ma – zdaniem S. Kubiakowej dlatego, e zosta a ju  wycofana. S  tylko pieni ki zaliczane 
do grupy B, bez dodatkowych znaków. W my l tej koncepcji, wymiana denarów w 1396 roku zast pi-
aby wi c pieni ki z dodatkowymi znakami now  emisj  bez tych znaków, wykonan  z poprawionego 

srebra. Wniosek ten wymaga, moim zdaniem, ponownego rozpatrzenia.
Odtwarzaj c sekwencj  pieni ków W adys awa II Jagie y bitych w Krakowie S. Kubiakowa pomi-

n a typ, który uwa a a za emisj  miejskiej mennicy wschowskiej w czasach andegawe skich (1370-86). 
S  to ma e, beznapisowe monety pojawiaj ce si  w skarbach na pocz tku panowania króla W adys awa 
Jagie y, z or em z pionowymi piórami po jednej stronie, a tarcz  z podwójnym krzy em po stronie drugiej. 
Ich przeci tna waga wynosi 0,231 g, próba (wed ug dziewi tnastowiecznych bada ) – 0,250. Znaleziono 
tak  monet  w ko ciele w. Miko aja (nr 226).

Wcze niejsi badacze przydzielali te monety W adys awowi Jagielle na pocz tku panowania: tarcza 
z podwójnym krzy em by a bowiem znakiem tego króla a widoczna cz sto u góry litera W by aby 
jego inicja em. Podstaw  odmiennej tezy Stanis awy Kubiak by  fakt, e w przywileju menniczym dla 
Wschowy z 1404 roku król W adys aw Jagie o nakaza  umieszcza  na wybijanych w tym mie cie hale-
rzach „nasze królewskie znaki”, które zosta y dok adnie opisane: „po jednej stronie orze , a po drugiej 

82 Kubiak 1970, s. 86-7.

Ryc. 14.  Schemat odmian denarów jagiello skich typu I (wed ug S. Kubiak 1970).

Fig. 14.  Scheme of variants of Jagiellonian pennies type I (from S. Kubiak 1970).

Ryc. 14.  Schemat odmian denarów jagiello skich typu I (wed ug S. Kubiak 1970).

Fig. 14.  Scheme of variants of Jagiellonian pennies type I (from S. Kubiak 1970).
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krzy  podwójny”83. Krzy  podwójny zosta  pó niej herbem Wschowy (prawdopodobnie w a nie za po-

rednictwem wybitych po 1404 roku miejskich monet), s  te  znane niew tpliwie pó niejsze denary 

wschowskie z takimi w a nie, zaordynowanymi przez króla znakami, nieco tylko inaczej wystylizo-

wanymi (ryc. 15). Zdaniem Stanis awy Kubiakowej, W adys aw Jagie o w swym przywileju nakaza  

Wschowie umieszcza  na monetach te znaki, które zamieszczane tam by y dotychczas, a jedynie pod 

wp ywem przemian stylistycznych uleg y one przekszta ceniu.

Jest to typ dobrze widoczny w skarbach z Ty ca. Skarby te, ale nie tylko one, lecz w ogóle liczne 

znaleziska w Krakowskiem i Sandomierskiem przy bardzo rzadkim wyst powaniu tych monet w Wiel-

kopolsce, wiadcz  wyra nie, e s  to denary bite w Krakowie, a nie we Wschowie. Tarcza z podwój-

nym krzy em stanowi na nich znak osobisty W adys awa Jagie y84 i nie by a u ywana we Wschowie 

przed jego panowaniem. Trudno te  uwierzy , by wymiana denarów w 1396 roku przy znacznej ró nicy 

ich warto ci nie poci ga a za sob  zmiany typu. Po czym bowiem mieliby u ytkownicy odró nia , które 

drobne monetki s  wycofane z obiegu po po owie ceny, a które s  wa ne? Tote  wolno s dzi , e to w a -

nie ów wczesny, b dnie przypisany do Wschowy typ z krzy em podwójnym bity by  a  do 1396 roku. 

Dodatkow  przes ank  – dotychczas jeszcze w dyskusji nad tymi monetami niewykorzystan  – jest nie-

uwzgl dniany w klasyÞ kacjach tzw. próbny denar W adys awa Jagie y, znany w dwóch egzemplarzach, 

z których jeden znaleziono na Wawelu (ryc. 16)85. Stanowi on po rednie ogniwo, cz ce denary Krzy  

podwójny z „jagiello skimi”, gdy  ma jeszcze tarcz  z krzy em podwójnym i liter  W, jak te pierwsze, 

ale or a uformowanego ju  jak te drugie – a tak e jak kwartniki ma e i du e. Pieni ek ten jest w dodat-

ku nie le datowany, gdy  ma w tarczy liter  mincersk  n, jak na kwartnikach ma ych typu IV (nr 242, 

243), oznaczaj c  – jak si  uwa a – Miko aja (Nicolaus) Bochnera, prze o onego mennicy krakowskiej 

w 1396 roku i jaki  czas pó niej, upnika olkuskiego i ch ci skiego.

Ostatecznie na przesuni cie rzekomych denarów wschowskich do Krakowa przed reform  1396 

roku zgodzi a si  nawet Stanis awa Kubiakowa, cho  ju  nie zrewidowa a chronologii innych typów. 

Spróbujemy wi c teraz zrobi  pierwszy krok w tym kierunku, bo przecie  je li do 1396 roku w Krako-

wie W adys aw Jagie o wybija  pieni ki Krzy  podwójny, to nie wybija  wtedy tak zwanych denarów 

jagiello skich, czyli monet z koron  i or em, podtypu IA, jak s dzi a S. Kubiak. S dz c ze struktury 

skarbów, pierwsz  grup  denarów jagiello skich, bit  od 1396 roku, by y te w a nie pieni ki podtypu 

IB, które umieszcza tam Kubiakowa, tyle, e nie nast pi y one po grupie A, lecz po denarach Krzy  

83 […] monetam cudendi minutam, sub signis tamen nostris regalibus, ex una videlicet parte aquilam et ex altera parte crucem binam 

inprimendo […]. Kodeks 1985, nr 521, s. 262.
84 Piech 2003, s. 243-9.
85 Natkaniec-Frasiowa 1985, s. 194.

Ryc. 15.  Wschowa, W adys aw II Jagie o, halerz, po 1404 (wed ug WCN 25: 58).

Fig. 15.  Heller of Wschowa, Ladislaus II Jagiello, after 1404 (from WCN 25: 58).

Ryc. 15.  Wschowa, W adys aw II Jagie o, halerz, po 1404 (wed ug WCN 25: 58).

Fig. 15.  Heller of Wschowa, Ladislaus II Jagiello, after 1404 (from WCN 25: 58).

Ryc. 16.  Polska, W adys aw II Jagie o, pieni ek (denar) z 1396 roku, Kraków (wed ug J. Natkaniec-Frasiowej 1985, rys. B. Iwi ska).

Fig. 16.  Poland, Ladislaus II Jagiello, penny from 1396, Cracow (from J. Natkaniec-Frasiowa 1985, drawing, B. Iwi ska).

Ryc. 16.  Polska, W adys aw II Jagie o, pieni ek (denar) z 1396 roku, Kraków (wed ug J. Natkaniec-Frasiowej 1985, rys. B. Iwi ska).

Fig. 16.  Poland, Ladislaus II Jagiello, penny from 1396, Cracow (from J. Natkaniec-Frasiowa 1985, drawing, B. Iwi ska).
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podwójny, a pieni ki grupy A s  pó niejsze. W skarbach z Ty ca podtypu IA nie by o, bo zosta  wybity 
po ich ukryciu.

Pieni ki podtypu IB silnie ró ni  si  mi dzy sob  pod wzgl dem standardu srebra, nawet nale c 
do tej samej odmiany. S  tu monety lekkie o stosunkowo znacznej zawarto ci srebra, i okazy ci sze, 
ale zawieraj ce wyra nie mniej kruszcu86. Za najbardziej charakterystyczne standardy tych monet uzna  
mo na nast puj ce wielko ci:

0,35 g, próba: 0,147 (0,051 g Ag);
0,47 g, próba: 0,153 (0,072 g Ag);
0,29 g, próba: 0,354 (0,103 g Ag).

Istnieje w ród nich grupa pieni ków z „dobrego srebra”, wyra nie bielszych i l ejszych ni  pozo-

sta e, staranniej wybitych – to w a nie standard c (ryc. 17). Niestety, w badaniach S. Kubiakowej cechy 

zewn trzne tej grupy nie zosta y wyodr bnione spo ród innych monet tego podtypu.

Jaki by by standard kruszcowy obrachunkowego grosza polskiego, z o onego z takich monet?

Grosz obrachunkowy z 18 pieni dzy podtypu IB:

0,918 g Ag;

1,296 g Ag;

1,854 g Ag (!);

Grosz obrachunkowy z 6 ma ych kwartników – 1,643 g Ag;

Grosz obrachunkowy z 2 pó groszy – 1,685 g Ag;

Realny grosz praski Wac awa IV (grupy IV, V, VI wed ug J. Hány 2003) – 1,863 g Ag.

Jak widzimy, standard c pieni ków pomno ony przez 18 da by grosz obrachunkowy lepszy ni  od-

powiednia suma moneta maior i z grubsza równy ówczesnemu groszowi praskiemu. Taki uk ad wolno 

uwa a  za nieprawdopodobny. Ale je li s  to monety sprzed dewaluacji pieni ka w 1398 roku i na grosz 

sz o ich tylko 16, mamy wed ug standardu c 1,648 g czystego srebra – praktycznie bior c tyle, ile w groszu 

obrachunkowym z kwartników – czy to ma ych, czy du ych.

Z tego wynika, e pieni ki z „dobrego srebra” standardu c pochodz  z okresu 1396-8. Takie przy-

puszczenie nie stoi w sprzeczno ci ze skarbami, sk din d nielicznymi i trudnymi do interpretacji. Naj-

prawdopodobniej wi c najstarsze denary jagiello skie by y bite wed ug tego samego standardu co moneta 

maior, aby zast pi  stare, zdewaluowane pieni ki Krzy  podwójny w 1396 roku. Ale i one zosta y szyb-

ko zepsute, i to raczej skokowo, bo brak etapów po rednich. W systemie z 1396 roku tkwi  b d: na ma y 

kwartnik przypada o 2 2/3 pieni ka. Takie niezgodno ci rachunkowe, sk aniaj ce do zaokr gle , cz -

sto przyspiesza y procesy dewaluacyjne. W rezultacie redukcji z 1398 roku powsta  system monetarny 

znacznie atwiejszy do rachunków: 1 grosz = 2 pó grosze (du e kwartniki) = 6 ma ych kwartników = 

18 pieni dzy. Na ma y kwartnik przypadaj  równo trzy denary. Ustalony wówczas system rachunkowy 

przetrwa  a  do czasów Stanis awa Augusta (cho  drobnych monet dawno ju  wtedy nie bito), i to dzi ki 

niemu w a nie kwartnik ma y sta  si  ternarem czyli trzeciakiem. Ale denar „z dobrego srebra” zawiera  

zbyt du o kruszcu i zosta  przebity na monet  mniej warto ciow , cho  tego samego podtypu.

Nast pne dwa podtypy denarów jagiello skich, IA i IC, sk adaj  si  z wielu drobnych wariantów. 

Na podstawie ustale  S. Kubiakowej, dotycz cych czasu ich emisji, i naszych dotychczasowych spostrze-

e  nale a oby je datowa  na dwa okresy: 1398-1414 i 1431-1434. Jak widzimy jednak z powy szych 

86 Zob. dane S. Kubiak 1970, s. 222.

a.

b.

c.

•

a.

b.

c.

•

•

•

Ryc. 17.  Polska, W adys aw II Jagie o, pieni ek z lat 1396-98 (tzw. denar jagiello ski typu IB z „dobrego srebra”) (Archiwum 

Tadeusza Ka kowskiego).

Fig. 17.  Poland, Ladislaus II Jagiello, penny from 1396-98 (so-called Jagiellonian penny, type IB, of ‘Þ ne silver’) (Archive of 

Tadeusz Ka kowski).

Ryc. 17.  Polska, W adys aw II Jagie o, pieni ek z lat 1396-98 (tzw. denar jagiello ski typu IB z „dobrego srebra”) (Archiwum 

Tadeusza Ka kowskiego).

Fig. 17.  Poland, Ladislaus II Jagiello, penny from 1396-98 (so-called Jagiellonian penny, type IB, of ‘Þ ne silver’) (Archive of 

Tadeusz Ka kowski).
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rachunków, tylko cz  grupy B zosta a wybita do 1398 roku, reszta – okazy o ni szej próbie – na pewno 
trwa a d u ej. Dodatkow  przes ank  za takim datowaniem jest pieni ek nale cy do odmiany IB:19 
wed ug S. Kubiakowej, z uncjalnym n pod koron 87. Raczej nie jest to to samo n Miko aja Bochnera, 
co pod koron  na kwartnikach du ych i ma ych W adys awa Jagie y (ryc. 18) i na wspomnianym pie-
ni ku z 1396 roku, poniewa  forma korony na tym pieni ku jest inna, sprawia wra enie znacznie 
pó niejszej. Jak zobaczymy, niektóre kwartniki ma e z n s  tak e pó niejsze.

Poza wyj tkowym pieni kiem z 1396 roku oraz wspomnianym wy ej nowym odkryciem denara 
jagiello skiego z liter  n, te ma e monetki nie maj  literowych oznacze  menniczych. Inaczej kwartniki, 
które – dzi ki zwi zaniu umieszczonych na nich liter ze znanymi z zapisków mincerzami – uchodz  
za do  precyzyjnie datowane (co nie zawsze musi by  s uszne). Przyczyny tej ró nicy warto przemy-
le : albo produkcja obu gatunków monety królewskiej by a organizacyjnie wyodr bniona, albo pie-

ni ki bito wtedy, gdy kwartniki równie  nie mia y liter mincerskich (co wed ug chronologii S. Kubia-
kowej przypad oby na czas po 1406 roku). Poniewa  niezale no  oznacze  pieni ków i kwartników 
w XV wieku jest niemal sta a, bardziej prawdopodobnie jest pierwsze rozwi zanie.

Tabela 3.  Szacunkowy standard srebrny polskiego 
grosza obrachunkowego w moneta maior 
do 1414 roku wedle obowiązującej chronologii.

Okres mennictwa w półgroszach
w kwartnikach 

małych

1396-8 (litera n) 1,643 g 1,685 g i 1,24 g (sic!)

1399-1400 (litera S) 1,590 g

1401-2 (AS) 1,440 g

1404-5 (SA) 1,380 g

1403? 1406? (A) 1,5200 i 1,2 g (sic!) 1,395 g

1407- (bez litery) 1,2700 g 1,440 g

Standard moneta maior by  zmniejszany stopniowo ale, jak widzimy w tabeli 3, ogólny obraz tych redukcji 
wygl da na niespójny. Najprawdopodobniej nasza wiedza o chronologii poszczególnych odmian nie jest tak 
cis a, jak to sobie wyobra amy. W szczególno ci ma e kwartniki bez znaków menniczych (nr 245) wy-

gl daj  na przynajmniej cz ciowo wcze niejsze ni  okres 1407-14, gdzie umieszcza je S. Kubiakowa. 
Przypomnijmy, e to w a nie one datowa y skarby z Ty ca po 1407 roku, a skarby te zawiera y pieni ki 
W adys awa Jagie y typu Krzy  podwójny i z grupy B, zatem najwcze niejsze. Na niespójn  wygl da te  
grupa kwartników ma ych z liter  n (nr 242-3) – cz  z nich powsta a raczej po 1407 roku. Tak czy owak, 
w ci gu mniej wi cej dekady polski grosz obrachunkowy straci  oko o ¼ swojego standardu srebrnego.

87 http://www.poszukiwanieskarbow.com/numizmatyka/denarki.html.

Ryc. 18.  Polska, W adys aw II Jagie o, pó grosz (kwartnik du y) z liter  n, z lat 1396-98 (oferta WCN nr 51892, http://www.
wcn.pl/pl/index.htm).

Fig. 18.  Poland, Ladislaus II Jagiello, half-groschen (large kwartnik) with the letter n, from 1396-98 (offer of WCN no. 51892, 
http://www.wcn.pl/pl/index.htm).

Ryc. 18.  Polska, W adys aw II Jagie o, pó grosz (kwartnik du y) z liter  n, z lat 1396-98 (oferta WCN nr 51892, http://www.
wcn.pl/pl/index.htm).

Fig. 18.  Poland, Ladislaus II Jagiello, half-groschen (large kwartnik) with the letter n, from 1396-98 (offer of WCN no. 51892, 
http://www.wcn.pl/pl/index.htm).
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Trudniej powiedzie  co  o standardzie pieni ka w porz dku chronologicznym, ale wida , e nie jest on 
ju  równy monecie maior. Je li uzyskane przez S. Kubiak dane o standardzie denara jagiello skiego pod-
typu IA pomno ymy przez 18, okazuje si , e w obrachunkowym groszu realizowanym takimi monetami 
jest mniej ni  1 gram srebra. Spadek standardu pieni ka by  zatem jeszcze g bszy ni  monety maior.

Po reformach monetarnych z 1396 i 1398 roku a io do p atno ci w groszach polskich pojawi o si  
znowu w 1399 roku (wykres 1). Gdy grzywna 48 groszy praskich by a wyp acana w polskiej monecie, 
a io ros o stopniowo od 5-7 groszy do 6-8 groszy i w 1405-6 osi gn o poziom 10 groszy. Nast pnie 
wielko  dop at uleg a zró nicowaniu w zale no ci od gatunku u ytej monety polskiej i w 1414 roku 
osi gn a 20 groszy w pieni kach (42%), ale w pó groszach utrzymywa a si  d ugo na poziomie 5-7 
groszy, nagle si gaj c 18 groszy w roku 1415. Zatem a io do p atno ci w pó groszach dosz o wów-
czas 38%, mimo faktu, e przecie  grosz czeski równie  uleg  w tym czasie zepsuciu. Nale y jed-
nak pami ta , e cyrkuluj ca w Polsce masa groszy praskich nie sk ada a si  tylko z nowych dostaw 
z czeskiej mennicy w Kutnej Horze, ale z wielkich ilo ci ró nych monet, nowych i starych, po cz ci 
obci tych, wytartych itd. Tote  podstaw  dla okre lenia rzeczywistego standardu grosza praskiego 
w Polsce s  polskie skarby. Nie by y one jednak badane pod k tem próby kruszcu lub najnowszej typo-
logii. Przeci tna waga monet w skarbach88 i nasza wiedza o stopie menniczej stosowanej w Czechach 
usprawiedliwiaj  dop aty nawet 18-30%, które widzieli my. Gwa towne pogorszenie grosza bitego 
w Czechach zacz o si  niewiele przed 1410 rokiem i prawdopodobnie wywar o wp yw na polskie 
stosunki monetarne kilka lat pó niej.

Cena w gierskiego ß orena by a za to znacznie bardziej stabilna (wykres 2). Dane o cenie wyra o-
nej w polskim pieni dzu s  do  nieliczne, ale zupe nie wyra nie pokazuj , e przez wiele lat znacz -
ca obni ka standardu kruszcowego polskiej monety maior nie wywar a adnego wp ywu na jej sto-
sunek do ß orena, który stale kosztowa  24 grosze. Wobec tego mo na si  domy la , e redukcja 
standardu polskiej monety – cho  pewnie wywo ana ogólnoeuropejskim kryzysem – taki w a nie 
mia a cel: utrzyma  sta y kurs z otego w gierskiego (bardzo podobnie post powano w Mi ni z tamtej-
szym groszem w po owie XIV wieku). I e cel ten by  istotniejszy ni  stabilna cena praskiego grosza. 
Mo na postawi  wst pn  hipotez , e stabilnym kursem obu walut zainteresowani byli wielcy kupcy 
krakowscy, którzy nie pobierali renty gruntowej w srebrze, tote  standard krajowych monet srebrnych 
by  dla nich mniej istotny.

88 Pini ski 1984, s. 5-17.
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Wykres 1.  A io (op ata dodatkowa) przy p atno ci w groszach polskich, 1397-1415 (1 grzywna = 48 groszy).
Diagram 1.  Agio (additional charge) when paying in Polish pennies, 1397-1415 (1 mark = 48 groschen).
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Wykres 2.  Cena ß orena w gierskiego w Polsce, 1393-1407.
Diagram 2.  Price of the Hungarian ß orin in Poland, 1393-1407.

Ale co si  sta o w 1407 roku, kiedy ten stabilny dot d kurs nagle wzrós ? Jak pami tamy, by  to czas, 
kiedy a io na p atno ci w pieni kach równie  wzros o. Tote  prawdopodobnie wtedy, lub mo e o rok 
wcze niej, pieni ki zosta y obni one co do standardu jeszcze bardziej ni  dotychczas (pojawi  si  pod-
typ IA?), albo te  wybito ich tyle, e rynek nie by  ju  w stanie umo liwi  ich wymiany po sta ym kursie 
na monet  maior. I ta przemiana nie by a jednak po my li odbiorców rent – polskiego rycerstwa. Naj-
wyra niej by  to ruch, maj cy zaspokoi  Þ nansowe potrzeby króla.

Powodem, dla którego król potrzebowa  wi cej pieni dzy ni  zwykle, by y chyba przygotowania 
wojenne. Jak wiadomo, wojna lat 1409-11 sko czy a si  sukcesem, ale w a nie niedostatek gotówki 
na op acenie zaci nych by  co najmniej jedn  z przyczyn, dla których Malbork nie zosta  wówczas 
zdobyty. W pierwszym pokoju toru skim w 1411 roku ustalono, e poza pewnymi cesjami terytorial-
nymi zwyci scy alianci otrzymaj  100 000 kop (6 milionów) groszy praskich tytu em okupu za je ców. 
Okup odpowiada  oko o 11 tonom czystego srebra. Mimo to, trudno dostrzec masowy nap yw srebra 
w mennictwie polskim. Do 1414 roku mennica królewska w Krakowie bi a s abej jako ci pieni ki i by  
mo e ograniczone ilo ci moneta maior. Nie mamy danych o cenie z ota w tym czasie. Od 1414 roku 
pracownicy mennicy znikaj  z krakowskich róde , a w 1422 roku król obiecuje, e nigdy nie b dzie bi  
monet bez zgody Rady Królewskiej. Uwa a si  wi c, e mennica krakowska by a nieczynna w latach 
1414-31. Bicie kwartników ma ych porzucono podczas tej przerwy na ca e stulecie.

Ale w 1418 roku a io na p atno ci w polskich kwartnikach wzros o z 18 do 22 groszy od grzywny, 
a w nast pnym roku raz nawet odnotowano 24 grosze (wykres 3). Dopiero w 1425 roku a io spad o do 16 
groszy i nawet do 5 groszy w 1431 roku. Ten ostatni spadek odzwierciedla prawdopodobnie redukcj  
standardu grosza praskiego podczas wojen husyckich od 1419 roku, ale poprzedzaj cy go wzrost a ia 
by by niemo liwy, gdyby w Polsce nie bito wci  monet.

Cena z otego w gierskiego wskazuje na to samo (wykres 4). Na pocz tku XV wieku by a stabilna: 
24 grosze za z otego, ale w 1407 roku wzros a. Wzrost trwa  a  do 1422 roku, dopóki król nie obieca  
nie bi  monet. To sugeruje, e a  do tego czasu je bi , a kurs monety krajowej spada . Nowa faza wzrostu 
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ceny z otego od 1431 roku pokrywa si  z ponownym otwarciem mennicy krakowskiej, po wiadczonym 
w dokumentach.

W skarbach mo na wypatrze  monety bite po 1414 roku, zarówno pó grosze ze znakami W, F i ‡ (ryc. 

19), jak i pieni ki podtypu IC. Zdaniem S. Kubiakowej, te pó grosze bito w latach 1416-22 we Wschowie, 

a pieni ki w latach 1431-34 w Krakowie. S  to jednak monety bardzo do siebie podobne. Oba rodzaje 
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Wykres 3.  A io (op ata dodatkowa) przy p atno ci w groszach polskich, 1415-31.

Diagram 3.  Agio (additional charge) when paying in Polish groschen, 1415-31.
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musia y by  wybijane równocze nie w jednym o rodku. Mennica we Wschowie by a jednak – na mocy 
przywileju z 1404 roku – oddana miastu i nie ma adnego po wiadczenia ród owego, by król mia  w niej 
jakikolwiek udzia . Do tego, o czym si  zapomina, Wschowa, cho  nale a a do Polski, uwa ana by a za 
cz  l ska i monety w niej wybijane mia y kurs l skich halerzy (12 na grosz), jak wyra nie informuje 
przywilej królewski. W l skim systemie monetarnym nie by o miejsca na polskie pó grosze. Monety ze 
znakami W, F i ‡ wybito wi c, moim zdaniem, w „centralnej” mennicy królewskiej. Znak podwójnego 

krzy a na nich jest wci  królewski, litery W i F (interpretowane jako inicja y polskiej i niemieckiej nazwy 

Wschowy, Fraustadt) – raczej jednak mincerskie. Co prawda, w tych latach nie ma po wiadczenia dzia al-
no ci mennicy krakowskiej. Mo e uleg a jakiej  reorganizacji, co spowodowa o znikni cie jej personelu z 
krakowskich zapisek miejskich, albo zosta a przeniesiona z miasta na Wawel? Mo liwe nawet, e mennica 
zosta a wyprowadzona z Krakowa do jakiego  zamku królewskiego oddalonego od oczu mieszcza stwa 
(nasuwaj  si  tu na przyk ad Ch ciny, maj ce te  z o a srebra). Jest to na pewno temat do dalszych bada .

Pó grosze tej grupy s  zasadniczo ze srebra próby 1/3, co przy ich redniej wadze oko o 1,6 g daje stan-
dard polskiego grosza oko o 1,04 g srebra. Ale traÞ aj  si  mi dzy nimi egzemplarze o znacz co obni onej 
zawarto ci, poni ej 0,180, nie ró ni ce si  pod wzgl dem szaty zewn trznej. Zdaniem S. Kubiakowej by y 
to fa szerstwa. Zwraca uwag  fakt, e w innych grupach pó groszy nie mamy takiego zjawiska. Monety 
fa szywe, owszem, s , ale wyra nie s abszej od orygina ów fabryki, a ich surowcem jest mied . Mo e wi c 
jednak by y to celowe produkty mennicy królewskiej, która do monet ogólnie marnych dodawa a jeszcze 
monety znacznie gorsze? Pieni ki podtypu IC bito z jeszcze s abszego srebra ni  pó grosze. Ich rednia 
waga to 0,33 g, a przeci tna próba 0,141, zatem standard grosza polskiego odliczonego z 18 ma ych pie-
ni dzy wynosi  0,84 g srebra. Powód do tej emisji, bardzo niskiej jako ci, jest dobrze widoczny: s dz c 
ze zbie no ci czasowej, by a to seria ekspedycji wojskowych do Prus, przeprowadzonych dla poprawy 
politycznych rezultatów Wielkiej Wojny, zako czona w 1422 roku pokojem me ne skim – który zako -
czy  równie  na prawie ca  dekad  królewsk  dzia alno  mennicz . W ten sposób – mo na powiedzie  
– Polska do czy a do ogólnoeuropejskiej tendencji w polityce monetarnej.

Wnioski:

Pieni ki (denary) typu Krzy  podwójny s  najstarszymi monetami W adys awa Jagie y, bitymi w Krako-
wie do 1396 roku. Ostatni  ich emisj  jest pieni ek „próbny”, z liter  n w tarczy. Nast pnymi pieni ka-

mi s  tzw. denary jagiello skie podtypu IB, bite do pocz tku XV wieku.

Kwartniki ma e (ternary) typu VI Kubiakowej (bez znaków mincerskich) wybito – przynajmniej 
cz ciowo – oko o 1400 roku, natomiast kwartniki ma e typu IV Kubiakowej, z liter  n, mog  cz -
ciowo pochodzi  z okresu po 1407 roku.
Mennica krakowska funkcjonowa a prawdopodobnie do 1422 roku. Pó grosze „wschowskie” na pew-

no nie by y bite we Wschowie, a najprawdopodobniej w Krakowie, wraz z pieni kami typu IC.

Na polityk  mennicz  pierwszych dwóch dziesi cioleci rz dów W adys awa Jagie y znaczny wp yw 

wywierali wielcy kupcy krakowscy, zainteresowani stabilnym kursem w gierskiego z otego. Powodem 

•

•

•

•

Ryc. 19.  Polska, W adys aw II Jagie o, pó grosz (kwartnik du y) z lat 1414-22, Kraków?, tzw. pó grosz wschowski (wed ug 

PDA-PGN 10: 100).

Fig. 19.  Poland, Ladislaus II Jagiello, half-groschen (large kwartnik) from 1414-22, Cracow?, known as a “Wschowa half-

groschen” (from PDA-PGN 10: 100).

Ryc. 19.  Polska, W adys aw II Jagie o, pó grosz (kwartnik du y) z lat 1414-22, Kraków?, tzw. pó grosz wschowski (wed ug 
PDA-PGN 10: 100).

Fig. 19.  Poland, Ladislaus II Jagiello, half-groschen (large kwartnik) from 1414-22, Cracow?, known as a “Wschowa half-

groschen” (from PDA-PGN 10: 100).
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znacznego obni enia polskich standardów menniczych w dalszych latach panowania króla W adys a-
wa, 1407-22, by y najprawdopodobniej koszty dzia a  wojennych.

4. Chronologia denarów jagiello skich odmiany III:2 
a polityka monetarna Kazimierza Jagiello czyka

Zanim przyst pimy do tytu owego zagadnienia, przejrzyjmy wiadomo ci róde  pisanych na temat men-
nictwa polskiego czasów Kazimierza IV Jagiello czyka (1447-92). Sejm 1447 roku potwierdza legalno  
(obowi zek przyjmowania) monety denarowej zmar ego króla i rachunek 18 denarów na grosz z dwóch 
pó groszy, dopuszczaj c odchylenia kursu mi dzy tym obrachunkowym groszem polskim a groszem cze-
skim. Dopiero w styczniu 1455 roku sejm wyra a zgod  na otwarcie mennicy do bicia pó groszy i denarów. 
W dokumencie z 4 III 1456 roku król zwalnia z obowi zku uczestniczenia w wyprawach wojennych wójta 
lubelskiego, Stanis awa Morsztyna, pe ni cego tak e funkcj  krakowskiego rajcy i magister fabrice nostra-

rum monetarum. W kilka tygodni pó niej, 23 IV, król powo uje pi ciu mieszczan krakowskich na starszych 
mincerzy czyli mincmistrzów (in Seniores monetarios seu magistros monetarum) o szerokich kompetencjach, 
maj cych kierowa  pracami mennicy i biciem monety (w cznie z zatrudnianiem personelu) pod jurysdykcj  
królewsk  lub podskarbiego koronnego (tantum coram nobis aut vicethesaurario regni nostri pro tempore 

[...] respondebunt). W dokumencie tym przewidziano dla mincmistrzów przydzia y piwa, ale – co godne 
zauwa enia – nie wspomniano o Morsztynie. W 1459 roku Jan z Rytwian, starosta sandomierski, zarzuca 
w sejmie królowi wybijanie lekkiej i niesprawiedliwej monety oraz tolerowanie fa szerstw89. W 1468 roku 
kontrakt gruntowy z Krakowskiego zastrzega u ycie „starych dobrych” pó groszy, nie za  nowych. W 1479 

roku podskarbim koronnym zostaje Piotr z Kurozw k herbu Ró a90. Dane te zestawi  ju  Franciszek Pieko-

si ski, a podejmuj ca ostatnio ten temat Stanis awa Kubiak nie doda a nowych. Istotnym, cho  do  ogól-

nym przekazem jest niedostrze ona dot d w polskiej literaturze informacja, e wys a cy miast ß amandzkich 

do Europy rodkowej w 1448 roku nie znale li srebra na rynkach Wroc awia, Krakowa ani Magdeburga91, 

co raz jeszcze przypomina, e nie tylko zewn trz- i wewn trzpolityczne uwarunkowania, ale przede wszyst-

kim kryzysowa sytuacja na europejskim rynku kruszców, oddzia ywa y na polskie mennictwo.

Wiadomo ci znamy wi c niewiele. Piekosi ski godzi  te przekazy w ten sposób, e mennic  – jego zdaniem 
– po d ugotrwa ej nieczynno ci otwarto dopiero w 1456 roku, kierowa  ni  Morsztyn, a pi ciu mincmistrzów 
by o jego podw adnymi. W 1468 roku zamiast pó groszy Kazimierza Jagiello czyka typu I (z inicja ami MK) 
pojawi y si  nieco gorsze, typu II (z inicja ami TM), a w 1479 roku du o gorsze, typu III (z herbem Ró a). 
Pó groszom tym towarzyszy  mia y denary jagiello skie, które Stanis awa Kubiak okre li a jako typ II92. 
Ta ostatnia badaczka, jak wiemy, denary typu II zasadnie datowa a wcze niej i odnosz c  si  do nich hipotez  
F. Piekosi skiego, jako ostatecznie sfalsyÞ kowan , nie b dziemy si  zajmowa . Przej a natomiast datowanie 
typów pó groszy, przesuwaj c tylko zmian  typu I na II z oko o 1468 na oko o 1471 roku. W jej uj ciu rezul-
tatem dzia a  znanych ze róde  by a od 1456 roku bardzo skromna emisja pó groszy – zdecydowanie popra-
wionych w warto ci w stosunku do wcze niejszych – i nienajgorszych, ale równie nielicznych denarów.

Trudno si  z tym zgodzi . To, e sze ciu mincmistrzów bierze deputaty piwa za nic, a polityk opo-
wiada w sejmie jawne g upstwa – mog o si  wprawdzie zdarzy . Prawd  jest równie , e na zachodzie 
Europy w a nie na lata 1457-64 przypad o dno kryzysu kruszcowego93, cho  w Polsce obserwowali my 
dotychczas jego skutki z wyra nym opó nieniem. Ale gdyby wojna trzynastoletnia, przewlek y i wielce 
kosztowny konß ikt zbrojny, prowadzony wojskami najemnymi i wykupywaniem twierdz, nie wywar  

89 Jan D ugosz z lubo ci  zapisuje w d ugim szeregu pomst na króla: [...] Cussione levissimae et iniustae monetae, quasi quodam 

vulgari incendio, nos consumis; furum, praedonum, raptorum, caeterorumque maleÞ corum, et eorum praesertim, qui monetam 

falsiÞ cant, malitiam grassari sinis [...]. (Jan D ugosz 1878, s. 294).
90 Piekosi ski 1878, s. 79-83, 85, 259-262.
91 Spufford 1988, s. 357.
92 Piekosi ski 1878, s. 84, 125, 131. Nieco inaczej widzia  to Stronczy ski (1883-85, cz. III, s. 69), ale, poniewa  powo ywa  si  wy-

cznie na Piekosi skiego, wynika o to przypuszczalnie z nieporozumienia.
93 Spufford 1988, s. 361.
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praktycznie adnego wp ywu na polskie mennictwo – to by by ewenement na wiatow  skal  (zob. wy-
ej rozdzia  3)94. Czy by król nie potrzebowa  pieni dzy? Z wojennych d ugów nie wyszed  przez d ugie 

lata – jeszcze w 1477 roku po ycza  pieni dze pod zastaw sukni królowej. Trudno wi c nie zauwa y , 
e numizmatyka rozmija si  tutaj, i to do  zasadniczo, ze wiadectwem róde  pisanych.

By doj  prawdy, zbadamy typ III denarów jagiello skich (zob. rozdzia  poprzedni), charakteryzuj cy 
si  po czonymi górnymi i roz czonymi dolnymi listkami ß euronów korony. Dzieli si  na dwie odmia-
ny: z pier cieniem pod koron  (III:2; w Gieczu monety nr 294-329) i bez niego (III:1, w Gieczu nieobec-
ne; ryc. 20). Istniej  te  denary typu II:5 (nr 293), formalnie nale ce do typu II bitego za W adys awa 
III, ale maj ce w koronie krzy yki zamiast znaków ^ (ryc. 21). S. Kubiakowa stwierdzi a, e denary 
typu II:5 musia y by  wybijane na pocz tku emisji Kazimierza Jagiello czyka, po 1455 roku. Denary 
typu III:1 s  do tamtych bardzo podobne i wa  tyle samo, ale wybito je ze srebra znacznie gorszej 
próby. Te wi c S. Kubiakowa po czy a z osob  podskarbiego Piotra z Kurozw k herbu Ró a (na urz -
dzie 1479-98), obwinionego o nadu ycia95. W sprawie denarów typu III:2 autorka ta zachowa a wstrze-
mi liwo  s du, stwierdzaj c pocz tkowo s usznie, e sama zbie no  znaku menniczego (pier cienia) 
na nich ze znakiem k adzionym na pó groszach Jana Olbrachta to za ma o, by uzasadni  wspó czesne 
datowanie pó groszy i denarów (tak bowiem przyjmowa a dawna literatura)96, z drugiej jednak strony 
nie wyklucza a takiej mo liwo ci. O to w a nie toczy si  spór97.

Opracowuj c dwa skarby denarów jagiello skich z Krakowa opowiedzia em si  za przypisaniem 
wszystkich denarów typu III panowaniu Kazimierza Jagiello czyka98 i tak je datowa em w innych pracach. 
Stwierdzi em bowiem, e odmiana bez kó ka jest bardzo rzadka i struktura skarbów nie wskazuje, by by a 
starsza od odmiany III:2. Obie wyst puj  jednocze nie, a odmiana III:1 na ogó  stanowi drobn  domieszk  
w masie pospolitych denarów III:2. Stwierdzi em te  jedno po czenie stempli mi dzy obiema odmianami, 
które potwierdza ich wspó czesno . Nadto uzna em, e je li nie ma adnych – przynajmniej odkrytych 
do tej pory – róde  pisanych potwierdzaj cych emisj  denarów za Jana Olbrachta, to jest niemo liwe, 
by bardzo liczna odmiana III:2 powsta a w latach 1499-1501, gdy wybijano pó grosze z pier cieniem. 
Emisja taka bowiem musia aby wywo a  inß acj  i zaburzenia w obiegu pieni dza znacznie wi ksze ni  

94 Por. Munro 1972, s. 136-7; Spufford 1988, s. 300-18.
95 Kubiak 1970, s. 113-14; Urz dnicy 1992, s. 123, nr 740.
96 Kubiak 1970, s. 113-114.
97 Nast pne uwagi, napisane w ogólnym zarysie w 2001 roku w opracowaniu drugiej partii monet z Giecza, zamy lone by y jako 

polemika z dr Stanis aw  Kubiak. Niestety, nie zosta y opublikowane przed mierci  tej zas u onej badaczki monet jagiello skich 
w 2005 roku. Zagadnienie to porusza em równie  w pracy: Paszkiewicz 2007.

98 Paszkiewicz 1996.

Ryc. 20.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pieni ek (denar) typu III:1. Orze  odpowiada stosowanemu na denarach typu 
III:2 (wed ug WCN 11: 67).

Fig. 20.  Poland, Casimir IV, penny type III:1. The eagle corresponds to images which are seen on pennies type III:2 (from 
WCN 11: 67).

Ryc. 20.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pieni ek (denar) typu III:1. Orze  odpowiada stosowanemu na denarach typu 
III:2 (wed ug WCN 11: 67).

Fig. 20.  Poland, Casimir IV, penny type III:1. The eagle corresponds to images which are seen on pennies type III:2 (from 
WCN 11: 67).

Ryc. 21.  Schemat odmian rewersów denarów Kazimierza Jagiello czyka (na podstawie rysunków S. Kubiak 1970).
Fig. 21.  Scheme of variants of reverses of King Casimir IV’s pennies (based on drawings of S. Kubiak 1970).

Ryc. 21.  Schemat odmian rewersów denarów Kazimierza Jagiello czyka (na podstawie rysunków S. Kubiak 1970).

Fig. 21.  Scheme of variants of reverses of King Casimir IV’s pennies (based on drawings of S. Kubiak 1970).
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roz o ona na dekad  jeszcze wi ksza emisja denarów W adys awa III. Ta ostatnia jest w ród ach pisanych 
doskonale widoczna. Nadto datowanie niektórych skarbów zawieraj cych denary odmiany III:2 po 1499 
roku jest nie do przyj cia. Szczególnie jaskrawo dotyczy to du ego skarbu z Ko cielnej Wsi, który oprócz 
denarów zawiera  monety wi ksze, lepiej datowane, wybite najpó niej w latach 1431-34. Przes anka za  
z podobie stwa znaku pod koron  na denarach i pó groszach Jana Olbrachta jest w tpliwa cho by dlate-
go, e we wszystkich innych przypadkach system znaków na denarach jagiello skich i pó groszach tych 
samych w adców by  rozbie ny (od tej zasady ujawni y si  potem pewne wyj tki, do których wrócimy).

Nast pnie jednak S. Kubiakowa powróci a do pogl dów dawnej literatury, e monety te mog  by  
(a nawet: raczej s ) denarami Jana Olbrachta. Badaczka zakwestionowa a pos u enie si  przeze mnie 
niekompletnymi skarbami. Dopu ci a dowód tylko ze skarbów z Ko cielnej Wsi, Lublina – ul. Grodzka 
4/6, Wodzis awia Krakowskiego i Zalesia pod Sieciechowem, jako kompletnych. Tylko w Ko cielnej 
Wsi, mimo w czenia do skarbu pó groszy, s  denary odmiany III:2 przy braku pó groszy Jana Olbrachta, 
a nawet Kazimierza Jagiello czyka, co w pe ni wspiera moj  propozycj . Wymowa tego faktu ust pi a 
jednak wobec spostrze e , e w Lublinie wyst pi y denary z pó groszami Jana Olbrachta, w Wodzis awiu 
pó groszy nie by o wcale, z 12 za  denarami odmiany III:1 nie wyst pi  ani jeden denar odmiany III:2, 
skarb z Zalesia natomiast jeszcze nie jest w pe ni opracowany (by y tam denary odmiany III:2). Próba 
srebra w denarach odmiany III:1 jest ni sza ni  w III:2. W obliczu zalewu rynku denarami W adys awa 
Warne czyka i fa szywymi, emisja nowych denarów Kazimierza Jagiello czyka mog a by  niewielka 
i tym nale y – ca y czas zdaniem S. Kubiakowej – t umaczy  rzadko  monet odmian II:5 i III:199.

Poniewa  rozbie no ci w datowaniu monet s  bardzo poka ne (po roku 1455 czy po 1499?), kwestia 
ta wymaga rzeczowego namys u. Cho  niez omno  nie jest cnot  w dyskusji naukowej, to argumenty 
S. Kubiakowej nie traÞ aj  mi do przekonania. Przede wszystkim Polemistka pomin a kwesti  nieprzy-
stawalno ci znacznej liczby monet typu III:2 do krótszego okresu 1499-1501, w którym mia yby zosta  
wybite. Nie znamy wprawdzie kwot bezwzgl dnych emisji monet polskich w XV wieku i nawet prawo 
Thordemana zastosowane do skarbów100 niewiele nam pomo e: mi dzy emisj  W adys awa Warne -
czyka (o której wiemy przynajmniej tyle, e by a katastrofalnie wielka101) a emisj  denarów typu III:2 
na pewno up yn o par  dziesi cioleci, i to w a nie takich, które zmieni y model tezauryzacji. Je li pod-
sumowa  wszystkie skarby, w których oba rodzaje denarów zosta y odpowiednio starannie wyró nio-
ne i zliczone102, mamy w nich 20 083 denary W adys awa III i zaledwie 1226 egzemplarzy typu III:2. 
Ale skarby wcze niejsze, nie zawieraj ce jeszcze wcale denarów typu III:2, albo zawieraj ce ich bardzo 
niewiele, s  ogromne (sam skarb z Kobierna da  9613 denarów W adys awa III i ani jednego denara typu 
III:2). Od lat dwudziestych bowiem, w zwi zku z kryzysem srebra, w ca ej Europie „moneta czarna”, jak 

polskie pieni ki, zacz a s u y  do eksportu i tezauryzacji103. Tymczasem skarby pó niejsze, w których 

denary III:2 zyskuj  nawet przewag , s  znacznie mniejsze (np. Kraków XXV: 159 denarów III:2 i 146 

W adys awa; Miechów: 510 denarów III:2 i 447 W adys awa). Denarów W adys awa III wybito na pewno 

wi cej, ale te  by y one znacznie d u ej w obiegu, z którego znikn y razem z denarami typu III:2 na po-

cz tku XVI wieku. Wydaje si , e lepiej przybli y nas do rzeczywisto ci podsumowanie nie skarbów, 

lecz znalezisk kumulatywnych104, takich jak gieckie105. Tu proporcje s  zupe nie inne: na 158 denarów 

W adys awa Warne czyka mamy 70 denarów typu III:2, z czego mo emy wnosi , e kwota emisji tych 

99 Kubiak 1998a, s. 146-151.
100 Thordeman 1948.
101 Kubiak 1970, s. 160-1: „Wiemy z przekazu J. D ugosza, e wybijanie monet w nadmiernej ilo ci i o bardzo niskiej zawarto ci srebra, 

jak równie  nap yw monety fa szywej, by  dla kraju prawdziw  kl sk .”
102 S  to, za Inwentarzem S. Kubiakowej (Kubiak 1998): B dzin, Czerna, Kobierno, Ko cielna Wie , Kowalewko, Kozieg owy, Kraków 

XXV, Kraków XXXIII, Kraków XXXI, Kraków LXXVI, Kraków LXXVII, Krzepice, Leszczany, Lublin III, Lubomia, uczanowice, 

Majdan Sitaniecki, Miechów, M otkowice, Mstów, Praszka, Pyzdry, Rubinkowo, Tu kowice, lesin, Wodzis aw i Zgierz-okolica.
103 Spufford 1988, s. 360-1.
104 Grierson 1966, s. iv-vii; tu wymienione ograniczenia metodyczne, zwi zane przede wszystkim z ró nicami Þ zycznej wielko ci 

monet. W naszym przypadku nie s  one przeszkod .
105 Uwzgl dniono nast puj ce stanowiska, na których reprezentowane by y obie grupy monet: Ch ciny zamek, Giecz w. Miko aj, 

Gniezno Góra Lecha, Kraków Wawel, Pi czów zamek, Pi czów Wierciszów, Pozna  Garbary, Sandomierz Gostomianum, S u ew 

w. Katarzyna, Solec nad Wis , Stare Miasto ko ció , Wielu  kolegiata (sezon 1989).
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drugich wynosi a oko o 44% tych pierwszych (a jest to relacja zani ona o te liczne monety wybite w ramach 
odmiany III:2, na których dzi  z ró nych powodów nie wida  identyÞ kuj cego odmian  pier cienia106 – mo-
nety W adys awa III znacznie trudniej trac  swoje cechy identyÞ kacyjne). Gdyby wi c tej emisji dokonano 
w latach 1499-1501, jej intensywno  by aby 1,6 razy wi ksza ni  w czasach W adys awa Warne czyka 
(licz c tu trzy lata, tam za  11107), co musia oby wywo a  odpowiednio wi ksze zaburzenia w obiegu mo-
netarnym. Sprzeczno  tak postawionej hipotezy ze ród ami jest oczywista. A je li tak, musimy przyzna , 
e pier cie  z denarów typu III:2 musi by  wcze niejszy od pier cienia z pó groszy Jana Olbrachta bitych 

w latach 1499-1501 (zob. rozdzia  5). Mo na natomiast wskaza  dla niego inn  analogi : oto istnieje odmia-
na pó groszy Kazimierza IV typu II wg Kubiakowej, wyró niaj cych si  inicja ami TM pod koron , maj ca 
kilkakrotny pier cie  w legendach awersu i rewersu jako znak mi dzywyrazowy108, najprawdopodobniej 
o tre ci menniczej. Pojedynczy pier cie  pojawia si  te  na niektórych pó groszach typu I (ryc. 22).

Nadal te  nie mog  przyj  prawdopodobie stwa datowania po 1499 roku skarbu z Ko cielnej Wsi, 
w którym by o 2568 denarów W adys awa III i ledwie 117 denarów pó niejszych, a monety wi ksze 
ko cz  si  na terminus post quem 1431, i to do  wyra nie. Sprzeciw budzi tak e pozorny rygoryzm, 
za pomoc  którego z pola analizy zosta y usuni te prawie wszystkie skarby jako „niekompletne”. Skarby 

z Ko cielnej Wsi i Zalesia te  z pewno ci  nie zosta y pozyskane w ca o ci, bo w ogóle gwarantowana 

kompletno  skarbu jest zjawiskiem wyj tkowym. Krytyka warto ci ród owej skarbu jest oczywi cie 

niezb dna, ale winna ona polega  na indywidualnej analizie ka dego takiego zabytku. Inaczej bowiem 

oka e si , e w ogóle nie wolno u ywa  skarbów do analizy numizmatycznej. Przyby y te  nowe skarby 

przemawiaj ce za wczesnym datowaniem odmiany III:2. Bardzo wymowny jest wczesny skarb z Pyzdr 

106 Denary typu III bite s  niestarannie i niecentrycznie. Do  cz sto zdarza si , e miejsce pod koron  w ogóle nie zmie ci o si  na kr -

ku i nie mo na stwierdzi , czy by  tam pier cie , czy nie. Tymczasem w opracowaniach w takiej sytuacji monety klasyÞ kowane 

bywaj  do odmiany III:1 zamiast, jak by nale a o, III:?.
107 Istniej  jednak przes anki, e mennic  w czasach króla W adys awa zamkni to w roku 1440 (Piekosi ski 1878, s. 70-71). W takim 

razie nale a oby przyj  równ  intensywno  w obu hipotetycznych okresach mennictwa, co jednak argumentu nie os abia.
108 Zob. Kubiak 1998a, tabl. II, ryc. 12.

Ryc. 22.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pó grosz typu I (sygnatura KM) z pier cieniem w legendzie rewersu (wed ug 

WCN 3: 72).

Fig. 22.  Poland, Casimir IV, half-groschen type I (letters KM) with annulet in the reverse legend (from WCN 3: 72).

Ryc. 22.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pó grosz typu I (sygnatura KM) z pier cieniem w legendzie rewersu (wed ug 

WCN 3: 72).

Fig. 22.  Poland, Casimir IV, half-groschen type I (letters KM) with annulet in the reverse legend (from WCN 3: 72).

Ryc. 23.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pó grosz typu II (sygnatura TM), odmiana bez pier cieni w legendzie (wed ug 

WCN 36: 110).

Fig. 23.  Poland, Casimir IV, half-groschen type II (letters TM), variant without the annulet in the legend (from WCN 36: 110).

Ryc. 23.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pó grosz typu II (sygnatura TM), odmiana bez pier cieni w legendzie (wed ug 

WCN 36: 110).

Fig. 23.  Poland, Casimir IV, half-groschen type II (letters TM), variant without the annulet in the legend (from WCN 36: 110).
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(1989), zawieraj cy m.in. dwa denary pomorskie charakterystyczne dla ukrytego w latach trzydziestych 
XV wieku skarbu z Nosib dów, 16 pó groszy krakowskich (wczesnych i pó nych) i jeden lwowski W a-
dys awa Jagie y bez pó niejszych monet du ych, a jednocze nie jeden denar jagiello ski typu I, 18 typu 
II i 54 denary odmiany III:2109. Z drugiej strony – pó ny skarb z Nowosió ek, w którym s  ju  dobrze 
zachowane pó grosze Jana Olbrachta z Ró , wyra nie mocniej zu yte denary typów II i III:2 – ale nie ma 
jeszcze pó groszy tego w adcy z pier cieniem110. Trudno da  wi cej wiadectw, e denary odmiany III:2 
s  oczywi cie wcze niejsze od pó groszy Jana Olbrachta, a tych z pier cieniem w szczególno ci. Warto 
porówna  skarby wielkopolskie (Kobierno, lesin) z ma opolskimi (Kraków, Leszczany itd.), bo wygl da 
na to, e s  odmiany denarów wyst puj ce obÞ cie tylko w jednej z tych prowincji. Dotyczy to np. denarów 
typu III:1. Nasuwa si  my l, e funkcjonowa a jaka  druga królewska mennica denarowa poza Krakowem, 
albo, co chyba bardziej prawdopodobne, wydajno  i zaawansowanie techniczne mennic fa szerskich by o 
znacznie wi ksze ni  umiemy dostrzec w skarbach (a zgodne z wymow  róde  pisanych). Zauwa my 
jeszcze, e wed ug bada  S. Kubiakowej stopa denarów typu II:5 i III:2 jest w zasadzie zbie na, gdy zba-
dane okazy denarów typu III:1 zosta y wybite z wyra nie gorszego kruszcu.

Wypada te  dostrzec, e denary jagiello skie maj  dwie strony. O ile walory typologiczne koron zosta y 
intensywnie wykorzystane, o tyle trudniejsze do opisu cechy klasyÞ kacyjne or ów na drugiej stronie s  do-
tychczas pomijane. A wida  wyra nie, e stylizacje or a zmieniaj  si  znacznie w ci gu stulecia emisji tych 
monet. Nawet odmiany denarów II:5 i III:1, cho  stosunkowo nieliczne, wykazuj  si  ró nymi formami 
or ów, co podaje w w tpliwo  spoisto  tych grup (i uniemo liwia korzystanie z zebranych przez S. Kubia-
kow  wyników bada  metalu, skoro nie wiemy, z jak  form  or a je czy ). Mimo to zestawienie form or a 
z denarów z lepiej datowanymi pó groszami jest ci gle niewykorzystan  mo liwo ci  rozwi zania zagadek 
chronologicznych takich jak ta. Materia  ilustracyjny zgromadzony przez S. Kubiakow  pozwala przecie  
stwierdzi , e orze  na denarach typu III:2 (podobnie zreszt  jak II:5 z tamtejszych ryc. 47 i 48 i ze skarbu 
z Pyzdr) jest wykrojony tak samo, jak na pó groszach Kazimierza Jagiello czyka z literami MK i TM (czyli 
typów I i II; ryc. 22-23), a szczególnie uderzaj ca jest zbie no  ze wspomnianym ju  pó groszem typu II 
z pier cieniami w legendzie. Zupe nie inny jest orze  na pó niejszych pó groszach z herbem Ró a (ryc. 24) 
lub z pier cieniem (nr 344 i ryc. 26-27). Zgromadziwszy poprzednio argumenty za tym, e denary odmiany 
III:2 s  wcze niejsze od 1499 roku, mo emy na tej podstawie stwierdzi , e ich emisja musia a by  zbie na 
w czasie z biciem pó groszy Kazimierza Jagiello czyka typu I i zw aszcza II. Z uwagi na niezbyt pewne okre-
lenie w a cicieli sygnatur MK i TM111 ramy te jednak nie s  zbyt jasne: by o to najwcze niej w 1455, a naj-

pó niej w 1479 roku. Ten wier wiekowy okres wydaje si  wystarczaj cy i do  prawdopodobny. Po 1479 
roku nie mamy danych o emisji denarów (wymowa tego ostatniego faktu os abiona jest jednak faktem, e je-
dyn  kwerend  ród ow  w tej kwestii prowadzi  jeszcze w XIX wieku F. Piekosi ski).

109 Kubiak 1998, poz. 641/III; okre lenia monet z autopsji w Muzeum w Pyzdrach wiosn  2007 roku.
110 I ycka, w druku.
111 Liter  T przypisuje S. Kubiak Tomaszowi Tr bczy skiemu, którego za F. Piekosi skim uwa a za „podskarbiego” w latach 1471-79 

(Kubiak 1998a, s. 130-131). Ten jednak pe ni  urz d podskarbiego nadwornego, podczas gdy cytowany dokument królewski z 1456 

roku wyra nie poddaje mincmistrzów jurysdykcji podskarbiego koronnego (wielkiego) i zgodnie z tym po 1479 roku na monetach 

widzimy niew tpliwe znaki tego w a nie urz dnika. Zob. Urz dnicy 1992, nr 777. Litery M i K s  odnoszone do mincerzy; dla 

Piekosi skiego by y (jedynym) argumentem, e Stanis aw Morsztyn pozosta  kierownikiem mennicy do 1479 roku. Tym mniej 

to prawdopodobne, e by yby to inicja y nazwisk, a nie imion mincerzy, co w XV wieku nie ma wielu analogii.

Ryc. 24.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pó grosz typu III (herb Ró a), 0,96 g (wed ug WCN 40: 99).

Fig. 24.  Poland, Casimir IV, half-groschen type III (Rose), 0.96 g (from WCN 40: 99).

Ryc. 24.  Polska, Kazimierz IV Jagiello czyk, pó grosz typu III (herb Ró a), 0,96 g (wed ug WCN 40: 99).

Fig. 24.  Poland, Casimir IV, half-groschen type III (Rose), 0.96 g (from WCN 40: 99).
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Jako ostatni zabra  g os w tej sprawie Zbigniew Kie b w opracowaniu ma ego skarbu, znalezionego 
w 1934 roku w Lublinie i z o onego niemal wy cznie z denarów jagiello skich odmiany III:2. Zgadza 
si  on ze mn , e nie s  to monety Jana Olbrachta, ale datuje je na lata 1479-92. J zyk jego wypowiedzi 
jest jednak tak ekscentryczny, e trudno zrozumie  wiele wi cej z kilku stron rozwa a  na ten temat112. 
Autor polemizuje ze mn , gdy przywo uj  znak pier cienia wyst puj cy na denarach W adys awa Jagie y. 
Analogia ta pos u y a mi tymczasem tylko do redukcji ad absurdum nazbyt mechanicznego czenia pier-
cienia z denarów i pó groszy – bo ostatecznie do tego sprowadza  si   jedyny argument za datowaniem 

denarów odmiany III:2 na lata 1499-1501113. Dalej Z. Kie b odnosi si  do wskazanej przeze mnie cis ej 
analogii mi dzy or em z denarów odmiany III:2 a pó groszy typu II, twierdz c, e „wykazana zale no  

nie jest niepodwa alna”. Stwierdza nast pnie, e skoro (jak wskaza em) na pó groszach bitych w latach 

1499-1501 dokonano wiadomej archaizacji przedstawienia korony, nawi zuj cej do przedstawienia 

z czasów W adys awa III, to i orze  na denarach móg  by  archaizowany po roku 1479 wedle kszta tu 

z pó groszy sprzed tego roku. Owszem, móg  by , ale nie s dz , by by . eby przyj  ow  archaizacj  or a 

postulowan  przez Z. Kie ba, trzeba mie  jakie  pozytywne argumenty za datowaniem denarów odmiany 

III:2 na lata 1479-92, a tych nie wida . Nast pnie Z. Kie b zapewnia, e „kó ko” (pier cie ) umieszczone 

w legendzie pó groszy koronnych Kazimierza Jagiello czyka typu II „w aden sposób nie mo e by  uto -

samione z kó kiem na denarach”, bo kó ka na tych pó groszach „s  wy cznie znakami podzia u napisów 

otokowych”. Nie wiem, sk d mój Polemista czerpie podstawy dla tak stanowczego s du, skoro znaki in-

terpunkcyjne w XIV-XV wieku cz sto pe ni y rol  znaków sekretnych o tre ci menniczej i dlatego warto 

ledzi  ich zmiany i konÞ guracje114, co zreszt  pilnie czynili równie  wspó cze ni.

Podsumowuj c wszystkie znane dotychczas wiadomo ci dochodzimy do wniosku, e w pierwszych la-

tach panowania króla Kazimierza monet rzeczywi cie nie bito. To zjawisko mo na okre li  jako polityk  

deß acyjn  i uzna  za typowe dla sytuacji, w której – po znacznej inß acji – osi gni to stabilizacj  pieni dza 
na niskim poziomie, nie ma rodków (zasobów kruszcowych) pozwalaj cych na popraw  standardu mo-
netarnego115, ale istniej  dostatecznie silne grupy nacisku, by nie dopu ci  do dalszego pogorszenia stanu 
rzeczy. Mennic  otwarto w 1455 roku, a jej kierownikiem by  Stanis aw Morsztyn, którego w kwietniu 1456 
roku zast pi o kolegium pi ciu mincmistrzów. Przypomnijmy bowiem, e w poprzednim roku wybuch a 
wojna pruska i zgoda sejmu na uruchomienie mennicy by a oczywist  reakcj  na ogromne i pilne potrzeby 
Þ nansowe. Skoro tak, z pewno ci  uruchomiono zak ad bez zb dnej zw oki, gdy tylko zebrano kapita  zak a-
dowy, po yczony prawdopodobnie w a nie od Morsztyna (który by  kupcem i Þ nansist , a nie zawodowym 
mincerzem116). Królewski dokument z 4 III 1456 roku traktuje go jako mincmistrza na urz dzie, a nie dopiero 
wprowadza na urz d. Dokument z 23 IV powo uje natomiast pi ciu mincmistrzów i nie zostawia adne-
go pola dzia alno ci dla Morsztyna, przeciwnie, stwierdza, e nowopowo ani b d  odpowiada  wy cznie 
przed królem, podskarbim koronnym lub specjalnie wyznaczonym komisarzem. Z tego wynika, e z jakiego  
powodu po wydaniu poprzedniego dokumentu wójt lubelski przesta  pe ni  funkcj  mincmistrza. Powo a-
nie a  pi ciu osób z bogatym mincerskim do wiadczeniem zawodowym sugeruje d enie do intensyÞ kacji 
dzia alno ci menniczej, w ówczesnych warunkach w pe ni uzasadnione. Z rokiem 1455 mo na wi c wi za  
pocz tek emisji denarów zarówno jak pó groszy. W czasie najg bszego kryzysu srebra w Europie117 emisja 
pó groszy musia a by  ledwie symboliczna. Istotnie, rozliczenia up krakowskich w latach 1458-9 u ywaj  
tylko z otych w gierskich i denarów (pecunia minuta)118. Datowanie pó groszy Kazimierza Jagiello czyka 
typów I i II na lata 1455-79 jest ramowe: ich emisja trwa a na pewno znacznie krócej, ale nie wiemy, gdzie 

112 Kie b 2008, s. 92-7.
113 Autor podchwytuje te  u yt  przede mnie fraz  „wed ug wszelkiego prawdopodobie stwa” stwierdzaj c „a wi c na zasadzie jakby 

nie patrze  prawdopodobie stwa, a nie ostatecznej pewno ci” (pisownia oryginalna). Musz  wi c wyja ni , e w moim przekonaniu 

„ostateczna pewno ” jest stanem nieosi galnym w jakimkolwiek post powaniu naukowym, a ju  zw aszcza historycznym.
114 Kiersnowski 1964, s. 76; Grierson 1975, s. 82.
115 Por. Munro 1988, s. 393, 395.
116 Stanis aw Morsztyn m odszy ( y  1424-przed 1482), syn Jerzego, mia  m.in. udzia y w hutach w Olkuszu; pó niej te  Jana Bonera; 

Krzy anowski 1898, s. 332, s. 334, 343, 348, 358. Autor ten podaje dla Stanis awa sta e stanowisko mincmistrza, ale powo uje si  

przy tym wy cznie na Piekosi skiego, z czego wynika oby, e w przebadanych archiwaliach tego tytu u nie spotka .
117 Spufford 1988, s. 340.
118 Korespondencja 2006, s. 176, 178.
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j  po o y  w obr bie tego bardzo d ugiego odcinka czasu119. Na podstawie kontekstu wypadków historycz-
nych nasuwa si  raczej jego pocz tek. Próby uszeregowania w czasie pó groszy z TM i MK nie maj , jak 
na razie, przekonuj cych podstaw, przede wszystkim z powodu niezadowalaj cego obja nienia inicja ów 
i ca kowitego braku tych monet w skarbach (mo e bito je równocze nie, skoro mincmistrzów by o pi ciu?). 
W ka dym jednak razie monety te by y – jak wykaza y wszystkie dotychczasowe badania od Piekosi skiego 
po Kubiakow  – lepsze od ostatnich emisji W adys awa II Jagie y i nawi zywa y standardem do wczesnych 
pó groszy tego w adcy. Nie bez powodu wi c korony na wczesnych pó groszach Kazimierza wystylizowa-
no jak umieszczone na starych pó groszach W adys awa (por. ryc. 18 i – dla kontrastu – ryc. 19). Popraw  
standardu mo na zauwa y  te  w mo liwych do po o enia w tym czasie denarach – zarówno dominuj cej 
odmiany III:2, jak i chyba monet odmian II:5 i III:1, tych tylko jednak, które wykazuj  zbie ny z pó groszami 
kszta t or a. Co do pozosta ych, istnieje mo liwo , e s  produktami warsztatów fa szerskich, podobnie jak 
rejestrowane w zbiorach pó grosze typów I i II wykonane prawie bez zarzutu, lecz z niemal czystej miedzi120. 
Niestety, s abo czytelna moneta giecka nr 293, nale ca do odmiany II:5, nie daje si  bli ej rozpozna ; nie-
wykluczone, e i ona jest fa szywa.

Skoro wybijane wówczas monety by y zupe nie dobrzej jako ci, to sejmowy atak Jana z Rytwian z 1459 
roku na króla odnosi  si  chyba do oczywistego faktu, e mimo wszystko nie by y to monety nominalnie 
pe nowarto ciowe, tzn. grosz polski zawiera  mniej kruszcu ni  grosz praski, a i przywrócenie standardów 
z ko ca XIV wieku nie by o ca kowite. Zarzut tolerowania fa szerzy znajduje potwierdzenie nie tylko w po-
spolitych fa szerstwach denarów typów II i III:2 (zob. nr 289-292, 331-8), ale przede wszystkim we wspo-
mnianych, doskonale wykonanych miedzianych pó groszach typu I i II, których liczba w stosunku do monet 
prawdziwych musia a by  spora. Z kolei wzmianka o „starych dobrych pó groszach” z 1468 roku mo e si  

odnosi  nawet do wczesnych monet W adys awa Jagie y, skoro w s siednich Prusach jeszcze w ko cu XV 

wieku przeciwstawienie „stare” i „nowe szel gi” odnosi o si  do standardów monetarnych (a nie samych mo-

net, co trzeba podkre li ) z 1416 roku. Od 1460 roku bito w Zakonie Krzy ackim szel gi okre lane od razu 

jako „stare” i przeciwstawiane dawniej wybitym „nowym”!121 Przyk ad pruski dowodzi wr cz, e „starymi 

dobrymi” mo na by o nazwa  nawet pó grosze Kazimierza typów I i II, nawi zuj ce do rzeczywi cie starych 

pó groszy jego ojca (por. ryc. 18). Warto przebada  liczniejsze zapisy kwot pieni nych w poszukiwaniu ta-

kich sformu owa , by je dobrze zrozumie ; w ka dym razie wzmianki o „dobrych pó groszach” spotyka si  

od 1437 roku122, co niechybnie wiadczy o czasie rozpowszechnienia si  pó groszy „z ych”.

Widzimy teraz, e g ównym przedmiotem emisji by y pospolite pieni ki odmiany III:2, i to one 

s u y y do Þ nansowania wojny pruskiej. Wygl da jednak na to, e albo niedostatek srebra, albo nauka 

wyci gni ta z czasów W adys awa III sk oni a do kontrolowanej inß acji bilonowej – nie przekroczo-

no miary w emisji denarów i w ich jako ci, a ich kurs umocniono niewielk  emisj  pó groszy o do  

dobrej jako ci123. Mennictwo to zako czono przed 1479 rokiem. Nowa emisja pó groszy, podj ta 

wraz z europejskim o ywieniem mennictwa, pod nadzorem podskarbiego Piotra z Kurozw k (cho  

niekoniecznie od razu po jego nominacji w 1479 roku), oparta by a ju  na innych zasadach: tym ra-

zem to pó grosze by y obci one ca o ci  seignioragium – dochodu w adcy. Emisja denarów, zawsze 

kosztowniejsza od bicia wi kszej monety, nie by a ju  potrzebna.

5. Pó grosze Jana Olbrachta z pier cieniem

Pó grosze Jana Olbrachta (1492-1501), monety wybijane w znacznych ilo ciach i s u ce za podstaw  krajo-

wego systemu pieni nego na pocz tku XVI wieku, przedstawiaj  – podobnie jak wcze niejsze i pó niejsze 

119 Zob. wy ej przypis 110.
120 Stronczy ski 1883-85, cz. III, s. 71; Kubiak 1998a, s. 123, 126. Ta druga autorka kwaliÞ kuje je jako „kopie lub nowo ytne fa szer-

stwa”, czemu jednak przeczy wyst pienie takiego okazu w warstwie archeologicznej w Gda sku.
121 Paszkiewicz 2009, s. 233-42.
122 Kubiak 1970, aneks 13.
123 Dane o wadze i próbie zob. Kubiak 1998a, s. 123, 125, 145. Wynika z nich, e pó grosz typu II zawiera  oko o 20% wi cej kruszcu 

ni  odpowiadaj ce mu dziewi  denarów. Funkcj , jak  przypisuj  tutaj pó groszom, „zakotwiczenie obiegaj cej monety w domi-

nuj cym systemie obrachunkowo-pieni nym” (anchoring the circulating coinage to the prevailing money-of-account), John H. 

Munro nazywa „monet  cz c ”, link money (Munro 1988, s. 392).
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monet pierwszej grupy przedstawiaj  w. Wac awa, Or a g ogowsko-ole nickiego na tarczy (ryc. 28), 
or a l skiego bez tarczy i w. Jana Chrzciciela (ryc. 29).

Zajmiemy si  tu znalezionym w Gieczu halerzem z pierwszej grupy, ze w. Wac awem (nr 668). 
W literaturze w gierskiej pojawi  si  pomys  przypisania go do Zi bic (Münsterbergu), oparty na wi-
docznej nad tarcz  literze M134 (w istocie, jak ju  wiemy, odnosz cej si  do króla Macieja). Ogólnie 
przyj ta jest jednak atrybucja do Wroc awia. Ferdinand Friedensburg uzna  posta  w. Wac awa za wy-
raz czeskiej tradycji – odwo anie do czeskich halerzy królów Jana i Karola I, i przedstawienie w ten 
sposób króla Macieja jako pana menniczego. Monety te s  tak rzadkie – twierdzi  – poniewa  wprowa-
dzono je 21 XII 1470 roku, a ju  17 I 1471 roku biskup Rudolf, pe nomocnik króla, za da  wstrzyma-
nia ich emisji jako zbyt amliwych i wprowadzenia monet o tej samej zawarto ci kruszcu, ale wi kszej 
domieszce miedzi, która nada aby im wi ksz  trwa o . Tymi halerzami by yby monety tej samej grupy 
(z tarcz  w giersko-czesk  i literami M B R), na których rewersie zamiast postaci wi tego jest orze  
l ski135. Nast pne halerze z pierwszej grupy powsta yby od 1475 roku.

Istotnie, stoj ca posta  w. Wac awa w tradycyjnym uj ciu, w mitrze, z proporcem i tarcz  w d oniach, 
jest sta ym przedstawieniem dukatów miasta Wroc awia bitych od 1517 roku. Jest to jednak rezultat 
podporz dkowania si  miasta warunkom przywileju Karola I z 1360 roku, zalecaj cego u ycie do z ota 
stempli ad instar Pragensis monete136, nie dotycz cego halerzy. Na wroc awskich groszach i pó groszach 
tego króla widnieje patron miasta – Jan Chrzciciel, a nadany stolicy l ska w 1530 roku herb, zbieraj -
cy na jednej tarczy u ywane dot d miejskie symbole, uwzgl dnia poza Janem Chrzcicielem tak e Jana 
Ewangelist  (powtórzonego w klejnocie), ale nie Wac awa137. Ju  w 1505 roku natomiast wi ty Wac aw 
pojawia si  w pó postaci na rewersach groszy bitych w widnicy, ze znamiennym napisem S WENCESLAVS 
PATRONVS138, widnicka fara bowiem jest pod wezwaniem w. Stanis awa i Wac awa. Tymczasem Maciej 
Korwin nie propagowa  kultu w. Wac awa, a je li wprowadza  wi tego patrona na swoje monety kró-
lewskie, by a to, wzorem w gierskim, Madonna z Dzieci tkiem – tak uczyni  w Karniowie.

Od schy ku XIV wieku widnica bi a halerze w postaci brakteatów z bem dzika, b d cym cz ci  
jednego z dwu znaków piecz tnych u ywanych przez miasto i elementem herbu nadanego przez króla 
W adys awa Pogrobowca w 1452 roku139. W 1430 roku król Zygmunt nakaza  miastu przyj cie stopy 
wroc awskiej, czego skutkiem by a krótkotrwa a emisja dwustronnych halerzy z dzikiem i gryfem – her-
bowymi znakami widnicy140. Wkrótce potem mennica powróci a do bicia brakteatów. Emisj  t  przerwa  
ponownie Maciej Korwin wprowadzaj c sw  pierwsz  reform  monetarn  21 XII 1470 roku141. Ju  jednak 
po czterech latach, w wyniku modyÞ kacji zasad reformy, 26 I 1475 roku król pozwoli  widnicy wykona  
halerze z 500 grzywien czystego srebra uff das allt wappen und zaichen geschlagen142, a wi c wznowi  
bicie brakteatów. Niew tpliwie nast pi o to na skutek suplik miasta, czerpi cego niegdy  spore zyski z tej 

134 Pohl 1972, s. 57 (cyt. za: Nechanický 1996, s. 13, 14, 18); Huszár 1979, nr 731. Wycofa  si  z tego pomys u Pohl 1982, nr 233, 
nie podaj c innej nazwy mennicy.

135 Friedensburg 1887-1904, Th. II, s. 177, nr 563; Friedensburg 1931, nr 117.
136 Friedensburg 1899, s. 216. Por. dukat wroc awski: Kopicki 1974-1983, t. VIII, cz. 2, s. 46, nr 504, z bitym w Pradze dukatem cze-

skim króla Ludwika: Šmerda 2004, s. 88-9, nr 188.
137 Strzy ewski 1999, s. 46, tabl. 7.
138 Kopicki 1974-1983, t. VIII, cz. 1, s. 40, nr 70.
139 Strzy ewski 1999, s. 35.
140 Paszkiewicz 2003, s. 248.
141 Klose 1783, s. 120.
142 Friedensburg 1887-1904, Th. I, s. 82-3, nr 86.

Ryc. 29.  Ksi stwo Wroc awskie, Maciej Korwin, denar ze w. Janem Chrzcicielem, 1470-74 (wed ug PDA-PGN 12: 132).
Fig. 29.  Principality of Wroc aw, Matthias Corvinus, penny with Saint John the Baptist, 1470-74 (from PDA-PGN 12: 132).
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emisji. Co by o wi c produktem mennicy widnickiej w latach 1471-1474, jak  monet  bito dla królew-
skich ksi stw widnickiego i jaworskiego? Musia y to by , zgodnie z zasadami reformy z 1470 roku, ha-
lerze odpowiadaj ce ówczesnym monetom wroc awskim ze w. Janem i w giersko-czesk  tarcz  herbow  
– a zatem halerze z patronem miasta, w. Wac awem, i tak  sam  tarcz . Równocze nie bito analogiczne 
halerze w biskupiej Nysie i w jakiej  innej mennicy królewskiej (mo e w Karniowie?)143. Zmiana tech-
nologiczna halerzy, postulowana przez biskupa w 1471 roku, najprawdopodobniej nie poci gn a za sob  
zmiany typu, do której nie by o powodu, a jedynie pogrubienie monet dodatkow  ilo ci  miedzi.

Wznowione brakteaty widnickie (których dzi  jeszcze nie umiemy rozpozna ) bito od 1475 roku. W re-
zultacie specjalnego zezwolenia królewskiego nie by y one ju  wykonane wedle schematu jednolitego wraz 
z monetami innych l skich o rodków menniczych. Tam wybijano bowiem halerze tzw. serii literowej, jak 
okazy znalezione w Gieczu (nr 667, 670-71). Ich rozpoznanie – przytoczone powy ej – budzi jednak po-
wa ne zastrze enia. Friedensburg datowa  je raczej na po ow  XV wieku, gdy liternictwo jest na nich pó -
ne – cz sto wr cz protorenesansowe – a i wyst powanie w skarbach wskazuje na pó niejsze pochodzenie. 
Równie  rozwi zanie inicja ów miast nie przekonuje. Halerze z liter  M s  w ród nich najliczniejsze i maj  
wiele odmian, tymczasem nie znamy pisemnych wiadectw emisji monety w ostatniej wierci XV wieku 
w Münsterbergu (Zi bicach). Nasuwa si  raczej przypuszczenie, e jest to wroc awska moneta króla Macieja 
Korwina – bo przecie  jakie  halerze we Wroc awiu bito, a nie umiemy ich wskaza . Blisko takiego rozwi -
zania by  ju  Friedensburg, gdy zauwa y , e towarzysz ce inicja owi M na jednej z odmian halerzy litery O-
L (w Gieczu nr 671) mog  si  odnosi  do Ottona Leutscha, mincmistrza wroc awskiego w 1505 roku144. Po-
dobnie inicja  L mo e oznacza  Legnic . Mennicy w tym czasie na pewno nie by o w Z bkowicach i moneta 
z F mog aby raczej by  znanym ze róde  halerzem Freystadtu (Ko uchowa), je li nie legnickiego ksi cia 
Fryderyka I (1453-88). Nie by o wtedy mennicy równie  w Jaworze, a litera J (ryc. 30) pr dzej mo e by  ini-
cja em ksi cia g ogowskiego Jana II bez Ziemi (1449-88) lub raczej opawskiego Jana Korwina (1485-1500). 
Problematyka ta wymaga jednak osobnego, wnikliwego zbadania145.

7. Brakteat Chociebu a z 1483 roku

Brakteat Chociebu a z Giecza (nr 217) daje si  zidentyÞ kowa  na podstawie motywu stempla, którym 
jest rak: korpus, odw ok i pierwsza para odnó y ze szczypcami s  wyra nie widoczne, natomiast niewy-
ra ne dalsze trzy pary odnó y ujawni y si  dopiero po usilnych ogl dzinach. Motyw taki znany jest tylko 

143 Nysa: Friedensburg 1887-1904, nr 773; Friedensburg 1931, nr 445; nieokre lona mennica królewska: Friedensburg 1887-1904, 
nr 563, 563A; Friedensburg 1931, nr 117, 118. Ostro nie dopuszcza zasadno  takiej atrybucji Czechowicz 2008, s. 206-7, pomijaj c 
jednak w a nie ów kontekst analogicznych emisji z ró nych o rodków, opatrzonych lokalnymi symbolami.

144 Friedensburg 1887-1904, Th. II, s. 265.
145 Nieco sugestii na ten temat zebra em w pracy: Paszkiewicz 2006b, s. 94-95.

Ryc. 30.  Dolny l sk, halerz serii literowej z monogramem J, przypisywany (z pewno ci  b dnie) do Jawora, ostatnia wier  
XV wieku (wed ug WCN 34: 106).

Fig. 30.  Lower Silesia, heller from the letter series with monogram J, attributed (deÞ nitely incorrectly) to Jawor, last quarter of the 
Þ fteenth century (from WCN 34: 106)..

Ryc. 31.  Chociebu  (Cottbus), halerz brakteatowy, 1622, mied  (wed ug WCN 22: 1152).
Fig. 31.  Cottbus, bracteate heller, 1622, copper (from WCN 22: 1152).
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z monet Chociebu a, gdzie pochodzi z herbu miejskiego, do którego traÞ  z herbu miejscowych panów 
pochodzenia franko skiego, w adaj cych miastem do 1441/5 roku146. Brakteat panów z Chociebu a 
z prze omu XIII/XIV wieku, tak e z rakiem, rozpozna  Emil Bahrfeldt147. Monety chociebuskie znane 
s  te  z okresu hiperinß acji, tzw. Kipper- und Wipperzeit, w latach 1621-1622. S  to równie  brak-
teaty z rakiem, do  podobne do naszego, lecz mniejsze i o mniej wydatnym wale otokowym (ryc. 
31). wiadectwa wcze niejszych emisji tego miasta s  bardzo skromne. Gdy w 1621 roku mieszczanie 
chociebuscy starali si  o wznowienie ich prawa menniczego, chcieli wybija  monety in der alten mo-

dell148, a wi c wiedzieli, e wcze niej jakie  brakteaty z rakiem bito. W kronice Manliusa zredagowanej 
w 1570 roku na podstawie zaginionego Fasciculum temporum czytamy: Eodem anno 1483 in baronatu 

Cottbusiano desiit usus monetae nigrae, cicui a capite bovis nomen, et oboli albi cancro insignati cudi 

coepere. Oko o 1537 roku rol  miejscowej monety zdawkowej pe ni  Cott buser scherpß in oder krebslin. 

W rok pó niej zanotowano cen  w halerzach chociebuskich149. By y tu wi c jakie  halerze, zapewne 
brakteatowe, z wizerunkiem raka. Dotychczas znano jeden tylko egzemplarz, który mo na by o zwi -
za  z tymi wzmiankami, niegdy  w zbiorze miejskiego Muzeum w Chociebu u, pochodz cy ze zbioru 
rajcy miejskiego H. Ruffa, który pozyska  go w sk adzie niewielkiego skarbu znalezionego pod tym 
miastem, wraz z halerzami miejskimi Frankfurtu nad Odr  i Krosna z XVI wieku150. By a to moneta 
do  podobna do naszej, szczypce raka u o one by y nieco w ziej, a jego g owa zako czona trzema 
klinowatymi wypustkami. Analogiczna by a wielko  (0,195 g, 12-14 mm) i kruszec (srebro V próby, 
tj. 0,313). S dz c z kontekstu znaleziskowego, nale a oby j  czy  ze wzmiankami z 1537 i 1538 roku. 
Moneta z Giecza – s dz c z pokroju i metalu, tj. s abego srebra ze ladami bielenia – jest XV-wieczna, 
raczej z drugiej po owy stulecia. Znakomicie wi c przystaje do informacji o nowych, „bia ych” obolach 

(tj. halerzach) z 1483 roku. Jest to przypuszczalnie pierwszy znany egzemplarz z tej emisji. Drugi zosta  

ujawniony w 2009 roku podczas bada  zamku w Cz uchowie (ryc. 32)151. Odkrycie to potwierdza nasz  

chronologi  tej monety, pokrywa si  bowiem z zauwa alnym na prze omie XV i XVI wieku nap ywem 

brakteatów u yckich do Prus.

8. Polski denar króla Aleksandra z 1506 roku152

Denary polskie króla Aleksandra Jagiello czyka s  niezmiernie rzadkie, a w zbiorach mo na traÞ  
na ich trudne do odró nienia fa szerstwa antykwaryczne, sporz dzane poprzez obci cie otoku pospoli-
tych pó groszy tego samego króla. Autentyczny egzemplarz by  w zbiorze Biblioteki Ordynacji Zamoj-
skiej, spalonym przez Niemców w Warszawie w 1944 roku. Drugi Ka mirz Stronczy ski w XIX wieku 
widzia  „w jednym z mniejszych prywatnych zbiorków”153, trzeci by  do 1945 roku w zbiorze Schlesis-

ches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer we Wroc awiu (tam by  b dnie uwa any za fenig Zyg-

146 Göschel 1984, s. 78-79.
147 Bahrfeldt 1889, s. 276-7, nr 763.
148 Bahrfeldt 1895, s. 359.
149 Bahrfeldt 1926, s. 144-145.
150 Haevecker 1912, s. 435-436.
151 Paszkiewicz w druku b.
152 Rozdzia y 8 i 9 opracowano na podstawie pracy Paszkiewicz 2002b.
153 Stronczy ski 1883-85, cz. III, s. 82.

Ryc. 32.  Chociebu , halerz brakteatowy, 1483 (?), znaleziony na zamku w Cz uchowie, 0,16 g, 15,5 mm (fot. autor).

Fig. 32.  Cottbus, bracteate heller, 1483 (?), discovered at the Castle at Cz uchów, 0.16 g, 15.5 mm (photograph, B.P.).

Monety z kosciola sw. Mikolaja w69   69 2011-01-10   10:27:47



70

munta Jagiello czyka jako ksi cia G ogowa)154. Obecnie jeden egzemplarz jest w prywatnym zbiorze 
Witolda Nakielskiego w odzi, gdzie w a ciciel nie jest przekonany o jego autentyczno ci, podejrzewa-
j c, e monet  t  wyci to z pó grosza widnickiego. Drugi egzemplarz przechowywany jest w Zamku 
Królewskim w Warszawie, gdzie z powodu podobnych zastrze e  nie traÞ  na wystaw  sta . Zastrze e-
nia by yby uzasadnione faktem, e obie monety wysz y z jednego ród a – znakomitego zbioru Kazimie-
rza Zbichorskiego, wybitnego numizmatyka ódzkiego, zmar ego w 1983 roku. Stanis awa Kubiakowa 
omawiaj c monety rednich pokole  Jagiellonów (1444-1506) zaj a si  te  tymi denarami. Stwierdzi a, 
e by y one wybijane w 1506 roku, mi dzy 2 III (wtedy sejm podj  uchwa  w tej sprawie155) a 19 VIII 

(dzie  mierci króla Aleksandra)156. Rzadko  tych monet zwi zana jest niew tpliwie z krótkim okre-
sem ich emisji. Pocz tek bicia na pewno nie przypad  bezpo rednio po uchwale sejmowej – trzeba by o 
nie tylko dostarczy  decyzj  z Lublina do Krakowa, ale i przygotowa  techniczne wyposa enie. Denary 
mog y te  by  bite kilka dni d u ej, bo król zmar  w Wilnie i wiadomo  potrzebowa a czasu, by si  
dosta  do Krakowa i spowodowa  zamkni cie mennicy. S. Kubiakowa nie rozstrzygn a jednak, które 
istniej ce w zbiorach monety s  rzeczywistymi denarami Aleksandra. Spraw  autentyczno ci dwóch 
znanych dot d w zbiorach egzemplarzy rozstrzyga wykopany w Gieczu egzemplarz trzeci (nr 345), 
który z pewno ci  nie by  przedmiotem adnej kolekcjonerskiej manipulacji. Egzemplarz giecki nie-
w tpliwie nie zosta  wyci ty z pó grosza i jest bardzo podobny do ódzkiego i warszawskiego. Okaz 
W. Nakielskiego przedstawia or a z nieco d u szymi piórami.

Podobie stwo Þ gur obu stron monety do pó groszy Aleksandra (nr 346-7) i Zygmunta I (nr 366-7) jest 
rzeczywi cie uderzaj ce, zbie no  wielko ci denara z polem pó grosza jest tak e k opotliwa. Wydaje si , 
e oryginalne denary od ewentualnych fabrykatów wyci tych z pó groszy odró niaj  si  rodkow  lili  

korony. Na cz ci pó groszy boczne jej li cie wyrastaj  z do u i obejmuj  li  rodkowy ukami, które jed-
nak go na ko cach nie dotykaj . Na innych pó groszach boczne li cie s  zamkni tymi pier cieniami, ale 
li  rodkowy jest krótki i wyrasta z pary li ci bocznych ukszta towanych w V. Tymczasem na denarach 
boczne li cie przybieraj  kszta t zamkni tych pier cieni, a li  rodkowy jest wysoki i jednolity i opiera si  
na dolnych witkach tworz cych . By  mo e jednak istniej  pó grosze maj ce dok adnie tak  koron , 
a wtedy jedy nym wyró nikiem denarów winna by  ni sza próba srebra (pó grosze wed ug S. Kubiakowej 
maj  prób  0,368-0,528, o denarach brak danych, ale z pewno ci  poni ej 0,200).

Taki w a nie denar powinien znale  si  w katalogach monet polskich zamiast rysunku obecnie 
tam reprodukowanego. Moneta ilustrowana dotychczas jako denar Aleksandra zosta a wprowadzona 
do polskiej literatury przez Antoniego Ryszarda, który w 1891 roku przypuszcza , e to okaz z czasów 
Kazimierza Wielkiego157. Jest to rzeczywi cie moneta z drugiej po owy XIV wieku, lecz niemiecka.

9. Polski denar Zygmunta I z 1526 roku

Denary polskie Zygmunta I nie budz  w tpliwo ci. Uwa a si , e – cho  nie maj  dat – bito je w latach 
1528-9 w wyniku reformy monetarnej uniÞ kuj cej systemy monetarne Polski i Prus. Katalogi notuj  osiem 
odmian g ównych, wyznaczonych poprzez uformowanie rodka korony oraz obecno  lub brak liter S-P 
(Sigismundus Primus) z boków i S (Sigismundus) pod koron 158. Do tego dochodz  drobne odmiany do-
datkowe, zwi zane z pojawieniem si  ró nych rozetek, gwiazdek i kropek159. Najbardziej typow  odmian  
tego denara z wykopalisk gieckich przedstawia moneta nr 349. Orze  – cho  mniejszy – jest dok adnie tak 
samo wystylizowany jak na groszach koronnych Zygmunta z lat 1527-9, a korona, cho  ma inne proporcje, 
jest jakby po ówk  korony z groszy (ryc. 31). Najpe niejsze przedstawienie Or a Bia ego w tej stylizacji 
widnieje chyba na znanym medalu króla Zygmunta wykonanym przez Hansa Schwarza w 1527 roku160, 
i prawdopodobnie s u y o ono za model rytownikowi w mennicy.

154 Friedensburg 1931, nr 294.
155 Zob. Volumina 1996, s. 180.
156 Kubiak 1998a, s. 160-2, 180-1.
157 Ryszard 1891, szp. 248, tabl. II, nr 8.
158 Bia kowski i Szweycer 1975, s. 109-10, nr 5-12.
159 Kopicki 1995, nr 390-400; Kurpiewski 1994, s. 17-18, nr 6-13.
160 Wi cek 1972, s. 18, ryc. 3.
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Tylko Marian Gumowski zauwa y , e istniej  tak e denary Zygmunta Starego „z koron  jak na pó -
groszkach Alex[andra] Jag[iello czyka]”. Znalaz  bowiem taki w zbiorze Stanis awa Maszadry w Warsza-

wie161. Wzmianka Gumowskiego nie zosta a dostrze ona przez innych autorów, albowiem nie towarzyszy-

a jej ilustracja162. Tak  w a nie monet  znaleziono w Gieczu (nr 348).

Denar ten jest bardzo podobny do omówionego w poprzednim rozdziale denara Aleksandra – w a -

ciwie ró ni si  tylko mniejszym wygi ciem kraw dzi korony i dodanymi z boków literami S-P (Sigis-

mundus Primus – ale je li praw  liter  jest R, Sigismundus Rex). Równie podobny jest do pó groszy 

Zygmunta z lat 1507-1511 (zob. nr 366-7). Nawet w Wilnie, gdzie dawne wzorce przetrwa y d u ej 

i jeszcze w 1528 roku wybito pó grosze w starym stylu, orze  jest ju  bardziej kr py w talii i smuk y 

w skrzyd ach. Te podobie stwa i ró nice pozwala yby przypuszcza , e denar Zygmunta nie powsta  

w 1528 roku, kiedy w mennicach obowi zywa  ju  inny styl, a raczej dwie dekady wcze niej, w pierw-

szych latach panowania króla, wspó cze nie z emisj  pó groszy w latach 1507-11.

Nie mamy ali ci adnego wiadectwa, e w tym czasie bito denary. W 1507 roku król upowa ni  

Kacpra Bera do wybijania w mennicy krakowskiej pó groszy163. Ten dokument nie wypowiada si  ani 

pozytywnie, ani negatywnie o denarach – po prostu po wi cony jest czemu innemu. Just Decjusz w me-

moriale De monete cussione ratio z pocz tku 1526 roku pisze, e z obiegu znik y „obole czyli denary 
stare czarne, dobre” (obuli seu denarii antiqui nigri boni)164. Chodzi o denary jagiello skie, bite przez 

niemal ca y XV wiek w mennicy krakowskiej. Autor obja nia, e z powodu ich stosunkowo wysokiej 

jako ci zosta y, podobnie jak kwartniki (moneta ternariorum)165, przetopione w mennicach. O denarach 

Aleksandra ani Zygmunta Decjusz nie wspomina. Proponuj c reform  pisze: „A poniewa  niepodobna 
z powodu braku srebra zaczyna  wszystkiego [naraz], najpierw wybi  nale y denary i kwartniki, któ-
rych w Królestwie wielki jest brak.” Wynika oby z tego, e denarów, podobnie jak kwartników, od daw-

na nie bito. Zauwa my te  na badanej monecie inicja y SP, czyli Zygmunt Pierwszy, je li je dobrze 

odczytujemy – o ile wiem, Zygmunt Stary pierwszy raz u y  liczebnika w sierpniu 1519 roku166. Razem 

wi c hipoteza o biciu denarów w latach 1507-11 jest w tpliwa.

Wydana 15 X 1526 roku ordynacja mennicza przepisuje wybijanie denarów, kwartników i ca ych 

groszy, stosownie do rad Decjusza: „Obraz za  denarów z jednej strony orze , z drugiej strony korona 
z literami S i P, Sigismundus Primus znacz cymi, z boków korony po o onymi”167. Wi ksze nomina y 

s  datowane: grosze znamy ju  z 1526 roku, a kwartniki z 1527 roku. Niedatowane denary, jak ju  wie-

my, umieszczane s  w latach 1528-9. Czy by wi c pod tym wzgl dem trze we wskazania Decjusza 

zosta y zlekcewa one?

Rozwi zanie zagadki zacznijmy od spostrze enia, e grosz z 1526 roku168 ró ni si  zdecydowanie 

od znacznie pospolitszych groszy z nast pnych roczników. Orze  jest na nim taki jak na starych pó -

groszach a korona, cho  szeroka i niska, zachowa a te  niektóre elementy korony z pó groszy, zw asz-

cza puste wn trze i szerok  obr cz z wg bnymi pier cieniami (ryc. 33). Istnieje te  bardzo rzadka 

a nies usznie niedoceniana przez kolekcjonerów odmiana z tymi samymi cechami w ród groszy z 1527 

roku (ryc. 34)169. Wida , e wkrótce po rozpocz ciu emisji groszy z 1527 roku zmieniono styl stempla 

(zapewne przyby  do mennicy nowy rytownik, zast puj c osob  pracuj c  od 1502 roku; ryc. 35). 

A zatem nasz denar, mimo tak archaicznego, jak zauwa yli my, wygl du, powsta  wspó cze nie z tymi 

groszami „starego stylu”, po 15 X 1526 roku (ordynacja mennicza przygotowana by a tak d ugo, e naj-

prawdopodobniej mennica by a od razu gotowa do jej realizacji) do pocz tków 1527 roku.

161 Gumowski 1914, s. 174, nr 554.
162 By  mo e bardzo niedok adn  wcierk  o ówkow  tej monety prezentuje Gumowski 1960a, s. 104, nr 476 (pierwsza od lewej). 

S usznie nie zosta a ona przej ta przez innych autorów, bo tworzy aby faktycznie nieistniej c  odmian .
163 Zagórski 1845, s. 106-7, nr II.
164 Decjusz 1923, s. 122.
165 Decjusz pisze po acinie, u ywa wi c okre lenia ternarii dla monety trzydenarowej; literatura numizmatyczna przyswoi a st d okre-

lenie „ternar”. ród ow  nazw  polsk  dla tych monet jest jednak „kwartnik”.
166 Volumina 1996, s. 320.
167 Zagórski 1845, s. 109, nr IV.
168 PDA 5: 218; WCN 40: 141.
169 Hutten-Czapski 1876-1916, nr 4831; WCN 29: 344; archiwum WCN (http://www.wcn.pl/pl/index.htm) poz. 42749.
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10. Chronologia denarów elbl skich Zygmunta I bez daty

Panowaniu króla Zygmunta I przypisuje si  denary Elbl ga z dat  [15]39 (ryc. 36) i bez daty. Te drugie 
wyst puj  w kilku odmianach, ró ni cych si  kszta tem tarczy herbowej (nr 597-602): g owica mo e 
by  jednolicie ukowata b d  z o ona z dwóch uków; z boków, na osi poziomego podzia u tarczy mog  
pojawia  si  ostrogi, a na ukowatej podstawie – trzy zaciosy. Dotychczasowa literatura nie zwraca a 
na te odmiany uwagi170, tymczasem wydaj  si  one znacz ce. Wolno bowiem przypuszcza , e po-
szczególne odmiany kszta tu tarczy nie s  sobie wspó czesne, lecz nast powa y w jakiej  kolejno ci, 
cho  próby dopasowania tych form do herbów na monetach datowanych nie da y jednoznacznych 

170 Dutkowski i Suchanek 2003, s. 37. W literaturze XIX-wiecznej spotyka si  tak e wzmianki o denarach z dat  [15]45, uwa anych 
za fa szerstwa antykwaryczne.

Ryc. 33.  Polska, Zygmunt I, grosz 1526 (wed ug WCN 40: 141).
Fig. 33.  Poland, Sigismund I, groschen, 1526 (from WCN 40: 141).

Ryc. 34.  Polska, Zygmunt I, grosz 1527, wczesna odmiana (oferta WCN nr 42749).
Fig. 34.  Poland, Sigismund I, groschen, 1527, earlier variant (offer of WCN no. 42749).

Ryc. 35.  Polska, Zygmunt I, grosz 1527, pó na odmiana (wed ug WCN 43: 187).
Fig. 35.  Poland, Sigismund I, groschen, 1527, later variant (from WCN 43: 187).
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CZ  III: KATALOG ZNALEZISK

Dla przejrzysto ci i zwi z o ci opisy monet zosta y podporz dkowane konwencji przyj tej zazwyczaj 
w publikacjach numizmatycznych. Daty powstania zapisane w nawiasach prostok tnych oznaczaj  re-
konstrukcje. Opisy awersu (Av.) i rewersu (Rv.) rozpoczynaj  si  od legendy g ównej, po o onej zazwy-
czaj w otoku (pier cieniu otaczaj cym pole awersu lub rewersu), a nast pnie przechodz  do tre ci pola, 
zazwyczaj Þ guralnej. Przeniesienia legend wielowierszowych zaznacza si  przez „/”, a znak „\” oznacza 

nieczytelne miejsce jednej litery. Przerwy w legendzie wype nione innymi elementami zaznaczane s  

cznikiem „-”. SpecyÞ czne cechy liternictwa gotyckiego, z powodu braku odpowiednich czcionek, 

s  zaznaczone poprzez dobranie ze standardowych krojów liter znaków zbli onych, np. „ ” i „ ” dla 

liter uncjalnych N i E, albo „ ” dla kapita owego, asymetrycznego A, czy wreszcie „ ” dla litery A po-

zbawionej rodkowej poprzeczki (maj cej natomiast górn ). Nie mo na by o w ten sposób zaznaczy , 

niestety, uncjalnego kroju M i innych nieu ywanych dzi  form. Dla herbów i gode  herbowych przyj to 

konwencj  heraldyczn  opisu, w my l której strony (lew -praw ) okre la si  z pozycji herbu (osoby 

trzymaj cej tarcz ), a nie obserwatora. W przypadku znacznych ilo ci powtarzalnych monet szczegó-

owe opisy przytoczono tylko dla pierwszych egzemplarzy. Numizmaty uszeregowano wedle krajów 

pochodzenia, atoli obiekty podobne do monet, ale w istocie nimi nieb d ce (liczman, plomby), za-

mieszczono na ko cu bez wzgl du na proweniencj . Metryki archeologiczne s  przeniesione z zapisek 

polowych przy monetach1.

Brunszwik-Wolfenbüttel (Braunschweig-Wolfenbüttel), ksi stwo

Fryderyk Ulryk (1613-34)

Grosz (1/24 talara), men. nieokre lona

1*. 1619.

Av. ·SI·D… (Si D[eus] p[ro] n[obis] q[uis] c[ontra] n[os]), Lew w polu usianym sercami, w otoku 
u góry znak menniczy z o ony ze s upa przekrzy owanego z dwoma hakami.
Rv. …A 6 (Matthias R[omanorum] I[mperator] S[emper] A[ugustus]), górna cz  globu zwie -
czona ozdobnym krzy em.
Welter 1971-1978, poz. 1254 lub 1255. Srebro, uci ta ok. 1/3 monety, 0,23 g, 15,0 mm. Kat. 3025. 
Wykop J, warstwa I, lu no. Na Av. cytat z Rom. 8:31. Rv. nosi imi  cesarza Macieja (1612-19).

Czechy

Ludwik I (II), kr. w gierski i czeski (1516-1526)

Ma y pieni dz (halerz) jednostronny, men. Kutná Hora
2*. b.d. [1517-26].

Av. pod otwart  koron  inicja y RLP (Rex Ludovicus Primus), z boków korony kropki.
Rv. pusty.
Hásková 1991, poz. 624 odm. (kropki przy koronie). Bilon, 0,30 g, 12,8 mm. Kat. 3537. Wykop K, 
warstwa I/2 mech.

3*. b.d. [1517-26].
Av. jw., RLP, bez kropek.
Rv. negatyw awersu.
Smolík 1984, Tab. IV.60. Bilon, ok. 1/2 monety, 0,09 g, 12,0 mm. Kat. 3100. Wykop J, warstwa I, lu no.

1  Okre lenie „centralna partia prezbiterium” zast piono przez „wykop G”, zgodnie ze wskazaniem p. Teresy KrysztoÞ ak.
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Ferdynand I, kr. w gierski, czeski i rzymski (1526-1564), od 1558 r. cesarz

Ma y pieni dz (halerz) jednostronny, men. Kutná Hora
4*. b.d. [1526-64].

Av. pod koron  F, z boków R-P (Rex Ferdinandus Primus) pod gwiazdami.
Rv. pusty.
Hala ka 1987-1988, poz. 84 (podaje tylko jako klip , tj. odbitk  na czworobocznej blaszce). Bilon, 
0,23 g (z lakierem2), 12,1 mm. Kat. 1777. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [1].

Bia y pieni dz (denar) jednostronny, men. Kutná Hora
5*. b.d. [1526-64].

Av. FERDINAND·PRIMVS, wspi ty Lew czeski w prawo.
Rv. pusty.
Hala ka 1987-1988, poz. 78. Bilon, 0,25 g, 13,9 mm. Kat. 2676. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

Inß anty, ksi stwo

Krystyna (1632-1654), królowa Szwecji

Szel gi, men. Ryga
6. 1645.

Av. CHRISTINA DG R S (Christina Dei Gratia Regina Sueciae), pod koron  inicja  królowej C 
ze Snopkiem (herbem Wazów).
Rv. SOLIDVS\LIVONIÆ 45, kartusz z gryfem (herbem Inß ant).
Mrowi ski 1986, poz. 639. Bilon, 0,34 g (z lakierem), 14,7 mm. Kat. 1765. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [2].

7*. 1647.
Av. CHRISTINA·D·G·R·S, jw.
Rv. SOLIDVS·LIVO\\\\47, niewyra ny gryf na kartuszu, u góry akant.
Mrowi ski 1986, poz. 641. Bilon, 0,43 g, 14,9 mm. Kat. 2993. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., 
lu no.

8*. 1650.
Av. jw., p kni cie stempla.
Rv. SOLIDVSLIVONIÆ·5\O, gryf na kartuszu zwie czonym akantem.
Mrowi ski 1986, poz. 649. Bilon, 0,47 g, 16,0 mm. Kat. 3037. Wykop J, warstwa I, lu no.

9. 1652.
Av. CHRISTINA D G R S , pod koron  inicja  C ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS LIVONIÆ 5 2 , kartusz z gryfem.
Mrowi ski 1986, poz. 651; Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 11. Bilon, 0,56 g (z lakierem), 
15,7 mm. Kat. 1599. Wykop A, warstwa I/1 [3] .

10*. 1652.
Av. …NA D G R S , jw.
Rv. SOLID… …2, kartusz z gryfem; na s siednim stemplu …SLI 1…
Mrowi ski 1986, poz. 651; Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 11. Bilon, 0,31 g, 15,0 mm. Kat. 
1620. Z przesiania [4].

11*. r.? [1645-54].
Av. C… …INA·D·G·R·S·, pod koron  inicja  C ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS LIV…, fragment kartusza z gryfem.
Bilon, skorodowany, 0,31 g, 15,7 mm. Kat. 3520. Wykop K, warstwa I/1 mech.

2  Cz  monet zosta a po oczyszczeniu, a przed zwa eniem i zakonserwowaniem, pokryta do  grub  warstw  lakieru ochronnego.
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Karol X Gustaw (1654-1660), król Szwecji

Szel g, men. Ryga
12*. 1654.

Av. CAROL\\\GVSTAV.DGR\Sú (Carolus Gustavus Dei Gratia Rex Sueciae), pod koron  inicja y 
króla CG w enklawie.
Rv. SOLIDVS\\IVO\\\\\4ú, kartusz z gryfem inß anckim, zwie czony li ciem.
Mrowi ski 1986, poz. 654. Bilon, 0,46 g, 15,7 mm. Kat. 2654. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

Inß anty – miasto Ryga

Zygmunt III (1587-1621), król Polski

Szel gi, men. Ryga
13*. 1596.

Av. SIGxIIIxD:G·REX·PO·\\LI· (Sigismundus III Dei Gratia Rex Poloniae, Dux Livoniae), pod koro-
n  zamkni t  inicja  króla S z tarcz  ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS·CIVI\RIGENS· (Solidus Civitatis Rigensis), kartusz z krzy em i dwoma skrzy owa-
nymi kluczami (ma ym herbem Rygi), nad nim lilijka (znak mincmistrza ryskiego, Heinricha Wulffa 
st.), stempel nieco przesuni ty w dó , fragment s siedniego.
Mrowi ski 1986, poz. 386. Bilon, 0,81 g, 18,3 mm. Kat. 2670. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

14*. 1599.
Av. …O+DxLI, pole jw.
Rv. SOLIDVS… …ENS99, pole jw., lilia.
Mrowi ski 1986, poz. 393. Bilon, znaczne ubytki korozyjne, 0,52 g, 17,8 mm. Kat. 3143. Wykop J, 
cz  W, warstwa II/4 mech., lu no.

15. r.? [koniec XVI w.].
Av. …G REX POLO, inicja  S ze Snopkiem.
Rv. …VI RI…, kartusz z ma ym herbem Rygi.
Bilon, 1,03 g, 19,1 mm. Kat. 2426. Wykop III cz  S, warstwa IV strop [5].

16. 1617 (?).
Av. SIGIS III DG RE\\\OL\\\, inicja  S ze Snopkiem.
Rv. SOLID\\\\CIVI:RIG:1617?, ma y herb Rygi na kartuszu, u góry lis (znak Ottona von Meppen, 
dzier awcy mennicy ryskiej).
Mrowi ski 1986, poz. 427? Bilon, 0,64 g, 17,0 mm. Kat. 1852. Z przesiania ziemi z zewn trza ko -
cio a, ciana zach. [6].

17. 1620.
Av. SIG\\\\\\G\\REX\PO\MDL (Sigismundus III Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae), 
inicja  S ze Snopkiem.
Rv. \O\\DVS CIVI RIGE ZO, kartusz z ma ym herbem Rygi, u góry lis.
Mrowi ski 1986, poz. 435. Bilon, 0,53 g (ubytek), 15,9 mm. Kat. 1817. Z przesiania ziemi z wn -
trza ko cio a [7].

18*. 1620.
Av. SIG·III\\\\\\EX·P·M·DL, inicja  S ze Snopkiem na kartuszu.
Rv. SOLIDVS·CIVI·RIGE·Z0, na kartuszu ma y herb Rygi, u góry lis.
Mrowi ski 1986, poz. 435. Bilon, 0,58 g, 15,5 mm. Kat. 2991. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., 
lu no.

19*. 1621.
Av. \\\·III·D·G·REX·POL·M\DL, inicja  S ze Snopkiem na tarczy, z boków data Z-I.
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Rv. \OLIDVS·CI-VI·R\\\\\, kartusz z ma ym herbem Rygi, u do u lis w lewo, w otoku stempel znacz-
nie uszkodzony.
Mrowi ski 1986, poz. 443 (b d w rysunku). Bilon, 0,55 g, 15,6 mm. Kat. 3062. Wykop J, warstwa 
I, lu no.

Szel g fa szywy
20*. „1616”.

Av. ·SIG S·III·DG·REX·PO\\, pod koron  inicja  S z niewyra nym Snopkiem na tarczy.
Rv. ·SOLIDVS·CIVI·RIG·1·6·1·6·, na kartuszu ma y herb Rygi: pod krzy em dwa klucze (ucha ko-
liste z kulkami w rodku), klinowaty szczyt kartusza wchodzi w otok.
Mied , 0,54 g, 17,2 mm. Kat. 3963. Wykop L, warstwa I/2 mech. FalsyÞ kat wykonany starannie, 
litery wykonane prostymi puncami (kreski, uki), cz ciowo ryte.

Gustaw II Adolf (1621-1332), król Szwecji

Szel gi, men. Ryga
21*. 1625.

Av. GVST ADO-L D:G\REX S (Gustavus Adolphus Dei Gratia Rex Sueciae), pod koron  inicja y 
króla GA w enklawie, ni ej tarczka ze Snopkiem (herbem Wazów).
Rv. SOLIDVS CIVI RIGENSIS 25, kartusz z ma ym herbem Rygi, zwie czony akantem.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 17; Mrowi ski 1986, poz. 461. Bilon, 0,48 g, 16,0 mm. Kat. 
1656. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [8].

22*. 1625 (?).
Av. G\\\\ AD-OL:D G:REX S , inicja y GA, u do u tarczka ze Snopkiem
Rv. SOLIDVS·CIVI·RIGENSIS25(?), kartusz z ma ym herbem Rygi, zwie czony akantem; stempel 
nieco przesuni ty w gór , fragment obwódki zewn trznej s siedniego stempla.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 17? Bilon, 0,70 g, 16,9 mm. Kat. 2686. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

23*. 1627.
Av. GV\\\\DO-L:D\\\\\\\\\, jw.
Rv. S\\\\\S·CIVI·R\\\\\IS·27, jw.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 19b. Bilon, 0,66 g, 16,0 mm. Kat. 3516. Wykop K, warstwa 
I/1 mech.

24*. 1627.
Av. GVST·ADO-L·D.\\\EX·S, jw.
Rv. SOLIDVS\CIVI\RIGENSIS·27, pole jw.; stempel nieco przesuni ty w dó , fragment obwódki 
zewn trznej s siedniego stempla.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 19b. Bilon, ob amany, 0,47 g, 15,8 mm. Kat. 3522. Wykop K, 
warstwa I/1 mech.

25*. 1628.
Av. GVST·ADO-LD·\\\\\\\\, jw.
Rv. SOL\\\\\CIVI\RIGENSIS28, pole jw.; stempel nieco przesuni ty w dó , punkty i fragment ob-
wódki zewn trznej s siedniego stempla.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 20. Bilon, 0,59 g, 16,0 mm. Kat. 2987. Wykop I, cz  E, 
warstwa I/2 mech., lu no.

26. 1628.
Av. GVST ADO-L DG\\\S, jw.
Rv. SOLIDVS CIVI R\\\\\IS28, kartusz z ma ym herbem Rygi, zwie czony akantem.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 20; Mrowi ski 1986, poz. 468. Bilon, 0,71 g (z lakierem), 
15,9 mm. Kat. 1608. Wykop D, warstwa I/2, oczyszczanie wykopu po robotnikach budowlanych [9].

27. 162\ [1621-29].
Av. \\\\\ADO-L \\\\\, jw.
Rv. SO\\\\\\CI\\\\\\\ 2\, jw.
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Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 14-21. Bilon, 0,37 g (z lakierem), 15,7 mm. Kat. 1597. Z prze-
siewania [10].

28. 1632.
Av. \\\\\\DO-LúDúG\\E\\\\, jw.
Rv. 3[akant]ZSOLIDVSúCIVIúRIG\NSIS·, kartusz z ma ym herbem Rygi.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 24. Bilon, skorodowany, 0,43 g, 16,3 mm. Kat. 3543. Wykop 
K, wkop grobu 1/99.

29*. 1633.
Av. GV\\\\DO-L D G REX·S, jw.
Rv. 3[akant]3SOLIDVS.CI\I·RI\\\SIS, jw.
Mrowi ski 1986, poz. 487; Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 25. Bilon, 0,50 g, 15,4 mm. Kat. 
3081. Wykop J, cz  E, warstwa II/2, lu no.

30. r.? [1621-34].
Av. …O-L\D\G\REX S, inicja y GA, Snopek niewidoczny
Rv. SOLIDVS CI\\\R\GENSIS, kartusz z ma ym herbem Rygi, data by a prawdopodobnie nad 
akantem
Bilon, 0,36 g, 16,0 mm. Kat. 1617. Wykop D2, warstwa I/3 [13] .

31. r.? [1621-34].
Av. \\ST ADO-L D:G REX S, inicja y GA, ni ej Snopek na tarczy
Rv. …DVS CIVI RIGENSIS…, kartusz z ma ym herbem Rygi.
Bilon, 0,52 g (z lakierem), 15,9 mm. Kat. 1693. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [14].

32. r.? [1621-34].
Av. legendy nieczytelne, inicja y GA.
Rv. …CIVI…, kartusz.
Bilon, 0,47 g, 16,0 mm. Kat. 3078. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

33. r.? [1621-34].
Av. …·ADO… …X·S.
Rv. SO…, zarysy kartusza herbowego (specyÞ czne dla miejskich monet Rygi), stempel przesuni ty 
w dó .
Bilon, niedobity, wyszczerbiony, 0,41 g, 16,1 mm. Kat. 3030. Wykop J, warstwa I, lu no.

34. r.? [1621-34].
Nr inw. pol. 397/52/44. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [11].

35. r.? [1621-34].

Nr inw. pol. 397/52/45. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [12].

Pó torak (ferding), men. Ryga

36*. 1624.

Av. GVST:A\\\G\REX:S\, pi ciopolowy herb Szwecji.

Rv. MON:NOVA\CIV\RIGE: (Moneta Nova Civitatis Rigensis); jab ko panowania, cyfry na nim 

nieczytelne, z boków 2-4.

Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 12. Bilon, 0,95 g, 19,4 mm. Kat. 2422. Wykop I, warstwa I/8 

mech., wkop W, z pog bienia wkopu w centralnej jego cz ci [15].

Krystyna (1632-1654), królowa Szwecji

Szel gi, men. Ryga

37. 1635 (?).

Av. \\\\\\INADGD\S, pod koron  inicja  królowej C ze Snopkiem w rodku.

Rv. 3_5[?]SOLIDVSúCIVIúR\\\\\IS, na kartuszu zwie czonym akantem ma y herb Rygi.

Bilon, szczerby, 0,47 g, 15,8 mm. Kat. 3532. Wykop K, warstwa I/2 mech.

38*. 1636 lub 1638.

Av. CHRIS… …RS, inicja  C ze Snopkiem, korona z pe n  obr cz .
Rv. \-8 [lub 6] SOLIDVSúC·RIGENSIS, kartusz z ma ym herbem Rygi, u góry akant.
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Mrowi ski 1986, poz. 493 lub 495. Bilon, ubytki, 0,43 g, 15,7 mm. Kat. 2666. Z przesiewania ziemi 
z centralnej partii wykopu.

39*. 1638.
Av. CHRISTINA DGDRS (Christina Dei Gratia Designa Regina Sueciae), inicja  C i Snopek.
Rv. SOLIDVSCRIGENSIS38, ostatnia cyfra na akancie, kartusz z herbem Rygi zwie czony akantem.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 57. Bilon, 0,74 g (z lakierem), 15,7 mm. Kat. 1733. Z przesia-
nia ziemi z wn trza ko cio a [17].

40. 1641.
Av. CHRISTINA·D\G\D\R·S, jw.
Rv. SOLIDVSCIVI·RIGE41, kartusz z herbem Rygi zwie czony akantem.
Mrowi ski 1986, poz. 501. Bilon, 0,54 g, 14,9 mm. Kat. 2975. Zasypisko wykopu z 1952 r.

41*. r.? [1635-1645?], zapewne falsyÞ kat mo dawski z lat 1660., men. Suczawa (?).
Av. CHRISTINA D G D R S\, pod koron  z pe n  obr cz  inicja  C ze Snopkiem.
Rv. …DVS CIVI RIGEN…, kartusz z ma ym herbem Rygi; stempel mocno przesuni ty w gór , 
na s siednim stemplu ostatnia cyfra daty (5?) i pocz tkowa litera S.
Mied  (zewn trzna warstwa rozpad a si  w konserwacji), 0,55 g, 16,3 mm. Kat. 1600. Wykop A1, 
warstwa I/3 [18].

42. „1634” (?).

Nr inw. pol. 397/52/46 Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.). Monet  z tak  
dat  wymienia M. Gumowski, tymczasem nie by o szel gów ryskich królowej Krystyny z 1634 
roku. Mo e by o to fa szerstwo mo dawskie lub wo oskie3 [16].

Karol X Gustaw (1654-1660), król Szwecji

Szel g, men. Ryga
43. 165\ [1654-60].

Av. CAROLVSGVSTAV DG R S  (Carolus Gustavus Dei Gratia Rex Sueciae), pod koron  inicja y 
króla CG w enklawie
Rv. SOLIDVS CIVI RIG 5\\, ma y herb Rygi.
Bilon, 0,41 g, 15,6 mm. Kat. 1591. Z przesiewania [19].

Litwa, wielkie ksi stwo

Zygmunt III (1587-1632), król Polski

Dwupieni dz, men. Wilno
44*. 162\ [1620-1].

Av. pod koron  inicja  S z kartuszem ze Snopkiem, z boków data 16-2\; stempel przesuni ty w pra-
wo, poza nim kulki i obwódka s siedniego stempla.
Rv. Pogo ; stempel przesuni ty w lewo, poza nim kulki i obwódka s siedniego stempla.
Kopicki 1974-1983, poz. II.9-10. Bilon, 0,40 g, 14,5 mm. Kat. 3087. Wykop J, warstwa II/3 mech., 
wkop grobu 30/98.

Szel gi, men. Wilno
45*. 1617.

Av. SIG:III:D…, inicja  króla S pod koron  zamkni t , na nim tarcza ze Snopkiem i masywna kul-
ka po rodku stempla, z boków data 16-17; stempel przesuni ty w lewo, poza nim kulki i fragment 
obwódki s siedniego stempla.
Rv. SOLI…, pod koron  dwie tarcze z Or em i Pogoni , ni ej fragment god a herbu Bogoria (strza a 
z dwoma grotami; herb Hieronima Wo owicza, podskarbiego wielkiego litewskiego).

3  Zob. jednak Mrowi ski 1986, s. 75 – w ród Þ kcyjnych dat na fa szywych szel gach Krystyny nie wymienia takiej.
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Kopicki 1995, poz. 3441-44, bilon, znaczne ubytki korozyjne, 0,46 g, 17,6 mm. Kat. 2983. Wykop 
I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

46. 1618.
Av. wybity zniszczonym stemplem; SIG… …PO…, pod koron  inicja  S, z prawej cyfra 8 z daty.
Rv. lady legendy, pod koron  dwa kartusze; stempel przesuni ty w prawo, fragment zewn trznej 
obwódki s siedniego stempla.
Kopicki 1995, poz. 3446-50. Bilon, skorodowany, 0,64 g, 17,3 mm. Kat. 2990. Wykop I, cz  E, 
warstwa I/2 mech., lu no.

47*. 1623.
Av. :SIG:III:D:G:REX·PO:M:D:L·: (Sigismundus III Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae), 
Orze  bez korony, na piersi tarcza ze Snopkiem nakryta otwart  koron , u góry zamkni ta korona.
Rv. SOLIDVS:M: :D:LIT:1623 (Solidus Magni Ducatus Lituaniae), Pogo , ni ej god o herbu Wad-
wicz (dwie ryby; podskarbiego wielkiego litewskiego Krzysztofa Naruszewicza) mi dzy dwiema 
sze cioramiennymi gwiazdami, u góry mitra mi dzy dwiema rozetami z trzech pier cieni ka da.
Jak Kopicki 1995, poz. 3459, lecz Wadwicz nie wchodzi do otoku. Bilon, lekko zgi ta, 0,44 g, 16,1 
mm. Kat. 3091. Wykop J, cz  E, warstwa II/4 mech., lu no.

48*. 1623.
Av. :SIG:III D:G:REX POL:M:D:LIT:, jw.
Rv. SOLIDVS M. :D:LIT:1623 ; Pogo , pod ni  god o herbu Wadwicz.
Kopicki 1974-1983, poz. VIII.1b. Bilon, 0,76 g, 16,1 mm. Kat. 1780. Wykop F, z przesiania ziemi [23].

49. 1623.
Av. SIG:III:D:G:REX PO M\\\L\\, jw.
Rv. \OLIDVS:\\\D:LIT\1623, jw.
Kopicki 1974-1983, poz. VIII.1b. Bilon, 0,53 g, 16,5 mm. Kat. 1819. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [24].

50*. 1623.
Av. :SIG:III·D:G:REX\PO:M:D:L·: (druga litera D zosta a odbita na stemplu odwrotnie i poprawio-
na), jw.
Rv. SOLLDVS:M. .DLIT1623\, Pogo , ni ej god o herbu Wadwicz mi dzy sze cioramiennymi 
gwiazdami, u góry mitra mi dzy dwoma ornamentami z u o onych w trójk t pier cieni.
Kopicki 1995, poz. 3460 odm. Bilon, 0,40 g, 16,3 mm. Kat. 3548. Wykop K, warstwa I/4 mech. B d 
w legendzie, jak si  zdaje, dot d nienotowany.

51. 1623.
Av. \\\\\\\\D:G\REX PO:M:D:L\; inicja  S pod koron , z boków 2-3.
Rv. :SOLIDVS-\\D:L\T: , kartusze z Or em i Pogoni , ni ej god o herbu Wadwicz.
Kopicki 1974-1983, poz. VI.2. Bilon, 0,54 (z lakierem), 16,4 mm. Kat. 1624. Wykop C, warstwa 
II/a S, strop warstwy [21].

52. 1623,
Av. SIG III D:G:REX PO:M:D:L , jw.
Rv. SOLIDVS - M:D:LIT , jw.
Kopicki 1974-1983, poz. VI.2. Bilon, 0,43 g, 16,0 mm. Kat. 1799. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [22].

53*. 1624.
Av. :SIG:III:D:G:REX·PO:M·D\L·, inicja  S pod koron  zamkni t , na nim kartusz ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS:M:-:D:LITV:1624\, pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , w otoku u do u 
god o herbu Wadwicz na obwódce wewn trznej.
Kopicki 1995, poz. 3465. Bilon, uszczerbiony, 0,43 g, 15,6 mm. Kat. 2657. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

54*. 1624.
Av. SIG·III\D:G:REX\PO\MDL, jw.
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Rv. ·SOLIDVS·M·-·D\LITV·1624·, pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , w otoku u do u 
god o herbu Wadwicz, u góry jab ko z krzy em.
Kopicki 1995, poz. 3465. Bilon, 0,48 g, 15,9 mm. Kat. 2982. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., 
lu no.

55*. 1624.
Av. ·S\\\\\\\\\.REX·PO:M·D.L·, inicja  S pod koron  zamkni t , na nim tarcza ze Snopkiem, z boków 
data 2-4; stempel przesuni ty w prawo, poza nim fragment s siedniego z legend  IG:I.
Rv. ·-· :SOLIDVS.\·\\\\\\TV., pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , u do u god o herbu 
Wadwicz; stempel nieco przesuni ty w lewo-dó , fragment s siedniego stempla.
Kopicki 1995, poz. 3462. Bilon, 0,66 g, 16,3 mm. Kat. 3057. Wykop J, warstwa I, lu no.

56*. 1624.
Av. \IG\III\D.GREX·POúMúDL24, pod koron  inicja  S ze Snopkiem na tarczy.
Rv. .SOL\\\S.M\-D:LITV:1624, pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , mi dzy nimi u do u 
god o herbu Wadwicz wchodzi na obwódk .
Kopicki 1995, poz. 3464. Bilon, 0,34 g, 15,3 mm. Kat. 2668. Z przesiewania ziemi z centralnej 
partii wykopu.

57. 1624.
Av. SI\\\\\\\EX.PO:M \\\\, Orze  bez korony, na piersi tarcza ze Snopkiem nakryta otwart  koron , 
u góry zamkni ta korona.
Rv. \OLIDV\\-\\\\\IT 1624, Pogo , ni ej herb Wadwicz, ni ej ligatura RL (Rudolf Lehmann, war-
dajn).
Kopicki 1974-1983, poz. VIII.2b. Bilon, 0,43 g, 16,0 mm. Kat. 1585. Wykop wewn trz ko cio a, 
w wietle wej cia, z przesiewanej ziemi [25].

58. 1624
Z herbem Wadwicz.
Nr inw. pol. 397/52/19. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [26].

59. 1624 (?).
Av. SIG·III\\\\\\LO\M·D\L, pod koron  inicja  S ze Snopkiem na tarczy.
Rv. ·SOLI… …LIT:1624[?]·, pod wspóln  korona dwa kartusze, w lewym Orze .
Kopicki 1995, poz. 3465? Bilon, ubytki, 0,29 g, 16,1 mm. Kat. 3534. Wykop K, warstwa I/2 mech.

60*. 1627.
Av. SIG III DG REX POMDL, inicja  S pod koron  zamkni t , na nim tarcza ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS M·-·D·LITV1627, pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , w otoku u do u god o 
herbu Wadwicz, u góry jab ko z krzy em; stempel nieco przesuni ty w dó , fragment obwódki ze-
wn trznej z s siedniego stempla.
Kopicki 1995, poz. 3495. Bilon, 0,49 g, 16,2 mm. Kat. 3133. Wykop J, cz  W, warstwa II/2 
mech.

61. r.? [1623-24].
Av. \\\:III:D:G\\\\\\\\\D\L:\\, Orze  z ukoronowan  tarczk  ze Snopkiem na piersi.
Rv. SOLIDVS…, Pogo , ni ej god o herbu Wadwicz mi dzy dwiema gwiazdkami; z prawej frag-
ment s siedniego stempla.
Kopicki 1974-1983, poz. VIII. Bilon, 0,47 g, 16,0 mm. Kat. 2651. Wykop G, cz  S, warstwa II/2 
mech.

62. 162\ [1623-27],
Av. … D:L , inicja  S, z boków 2-3 (lub 5, lub 7).
Rv. SO…, Orze  i Pogo  na kartuszach.
Kopicki 1974-1983, poz. VI. Bilon, znaczne ubytki, 0,37 g, 16,1 mm. Kat. 1686. Wykop C1, war-
stwa II/cz. W, pod trumn , skorodowana razem z monet  391 [27].

63. 162\ [1620-27].
Av. SIG\\II\D:G REX PO\\\\\, S ze Snopkiem.
Rv. \OLIDVS:M:-:D LITV 162\, kartusze z Or em i Pogoni , ni ej god o herbu Wadwicz.
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Kopicki 1974-1983, poz. VII. Bilon, 0,59 g (ubytek, lakier), 16,0 mm. Kat. 1646. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [28].

64. r.? [1620-27].
Av. …III:D:G…, S ze Snopkiem.
Rv. …DVS:-:M…, fragment god a herbu Wadwicz.
Kopicki 1974-1983, poz. VI-VII. Bilon, 0,35 g, 15,7 mm. Kat. 1661. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [30].

65. r.? [1618-27].
Z herbem Wadwicz.
Nr inw. pol. 397/52/20. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [29].

Jan Kazimierz (1648-1668)

Szel gi, men. Kowno
66. 1665 (?).

Av. IOAN·-\AS REX, ·G F H. (Ioannes Casimirus Rex; inicja y niezidentyÞ kowanej osoby4), g owa 
króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. S\\\\AG DVC LIT1665(?) (Solidus Magni Ducatus Lituaniae), Pogo  z tarcz  i wst g , ni ej 
w polu jelenia g owa (god o herbu Hieronima Kryszpina Kirszensteina, podskarbiego wielkiego 
litewskiego). 
Mied , 1,17 g, 16,2 mm. Kat. 3084. Wykop J, warstwa II/2 mech., wkop grobu 27/98.

67. 1666.
Mied , 1,13 g, 15,3 mm. Kat. 1606. Z przesiewania [31].

68. 1666.
Mied , 0,74 g, 16,2 mm. Kat. 1700. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [32].

69*. 1666.
Av. IOAN·-CAS REX, ·G·F H, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOLI·MAG DVC·LIT·1666, Pogo  z tarcz  i wst g , ni ej w polu jelenia g owa mi dzy dwie-
ma kropkami. Mied , 0,76 g, 15,7 mm. Kat. 1790. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [33].

70. 1666.
Mied , 1,18 g (z lakierem), 15,9 mm. Kat. 1736. Wykop F, warstwa I/2 [34].

71*. 1666.
Av. IOAN·-\AS·REX.
Rv. SOL… …VC·LIT·1666.
Mied , 1,12 g, 15,8 mm. Kat. 2985. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

72. 1666.
Av. legenda nieczytelna, \\F·H.
Rv. SOLI\\\\\\\\\LIT\1666, Pogo  ze wst g , ni ej jelenia g owa.
Mied , wytarty, 1,39 g, 16,6 mm. Kat. 3545. Wykop K, wkop B. Kostrzewskiego.

73. 1666.
Av. IOAN-CAS·REX, G…
Rv. SOLI\\\\\-UCLIT1\66, Pogo  ze wst g , jelenia g owa dzieli legend .
Mied , skorodowany, 1,08 g, 16,1 mm. Kat. 2959. Wykop I, cz  E, warstwa I/3 mech., lu no.

74. 1666.
Av. IOAN-CAS…, G·F·H.
Rv. SOLI·MAG·D-VCLIT1666, Pogo  z tarcz  (?), ni ej jelenia g owa.
Mied , skorodowany, 0,87 g, 16,4 mm. Kat. 3131. Wykop J, cz  W, warstwa II/2 mech.

75. r.? [1665-66].
Mied , 1,25 g, 15,8 mm. Kat. 1633. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [35].

4  Literatura polska zazwyczaj obja nia litery G F H jako inicja y Georga Friedricha Horna, a litewska – Georga fon (sic!) Horna. Nie 
by o jednak w mennictwie litewskim osoby o takim imieniu i nazwisku.
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76. r.? [1665-66].
Mied , 1,44 g (z lakierem), 15,7 mm. Kat. 1776. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [36].

77. r.? [1665-66]. Dwukrotnie wybity.
Rv. jelenia g owa.
Mied , 1,12 g, 16,2 mm. Kat. 1588. Z przesiewania [37].

78*. r.? [1664-6], pseudobrakteat.
Av. IOAN\-\\\\\\\, ·G·F·H.
Rv. negatyw Av.
Mied , 1,14 g, 15,7 mm. Kat. 3121. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

Szel gi, men. Kowno lub Malbork
79. 1666.

Z inicja ami GFH.
Mied , 1,00 g (wytarty), 16,2 mm. Kat. 1638. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [38].

80. 1666.
Z inicja ami GFH; dwukrotnie wybity Rv.
Mied , 1,17 g, 16,3 mm. Kat. 1715. Wykop E, z przesiewania ziemi z ca ego wykopu [39].

Szel gi, men. Oliwa
81*. 1663.

Av. IOAN ·-CAS·RE\, .G.F.H., g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOL·MAG·DVC·LIT·1663, Pogo  ze wst gami, wy ej korona otwarta, ni ej wie a (?) mi dzy 
dwiema kropkami i jeszcze ni ej eb byka (god o herbu Wieniawa Jerzego Bia ozora, „komisarza 
do ujmowania wojsk litewskich”5).
Mied , 1,11 g, 16,2 mm. Kat. 3541. Wykop K, wkop grobu 1/99.

82*. 1663.
Av. IOAN·-CAS·REX, GF\.
Rv. SOL·MAG\\-C·LIT·1663.
Mied , 1,33 g, 17,5 mm. Kat. 3023. Wykop J, warstwa I, lu no.

83*. 1663.
Av. IOAN\-·CAS·REX, .G.F.H.
Rv. SOL·MAG\\UC·LIT·1663, Pogo  ze wst g , ni ej wie a (?) i eb byka.
Mied , 1,01 g, 16,0 mm. Kat. 3518. Wykop K, warstwa I/1 mech.

84. 1663.
Av. IOA\\-\\S·REX, G·F·H·.
Rv. SOL·MAG·D-\\\\\\\1663.
Mied , 1,13 g, 15,7 mm. Kat. 3038. Wykop J, warstwa I, lu no.

85. 1663.
Av. \\\\-CAS·REX, G\F·H.
Rv. SOL·MAGD-UC·LIT·1663, Pogo  ze wst g , ni ej wie a (?) i eb byka.
Mied , 0,83 g, 15,3 mm. Kat. 3961. Wykop L (osypisko proÞ lu N), warstwa I/1 mech.

86. 1663.
Av. IO\\\-CAS\\\.
Rv. SOL·MAG·D-\\\\\\\\\63.
Mied , skorodowany, 0,85 g, 15,4 mm. Kat. 2909. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

87*. 1663.
Mied , 1,16 g, 16,1 mm. Kat. 1604. Z przesiewania [40].

88*. 1663.
Mied , 1,08 g, 15,8 mm. Kat. 1671. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [41].

89. 1663.
Mied , 0,71 g, 15,7 mm. Kat. 1744. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [42].

5  Paszkiewicz 2006, s. 427.
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Szel gi, men. Ujazdów
90. 1660.

Av. IOAN·-·CAS·REX, ·T·L·B· (inicja y Tito Livio Burattiniego vel Tytusa Liwiusza Boratyniego, 
dzier awcy mennic), ma a g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOLIMAG·DVC·L\\1660, Pogo  z tarcz , bez wst gi, god o herbu Korwin z pier cieniem 
(Adama Sakowicza, administratora skarbu ziemskiego litewskiego6).
Mied , 1,17 g, 15,9 mm. Kat. 2665. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

91*. 1660.
Ma a g owa, du e siod o. Mied , 1,29 g, 15,8 mm. Kat. 1643. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [43].

92*. 1661.
Av. IOAN-CAS·R\\.
Rv. …DVC·LIT·1661·, Pogo  z du ym siod em, god o herbu lepowron z podkow  (Wincentego 
Gosiewskiego, podskarbiego wielkiego litewskiego).
Mied , 1,17 g, 16,2 mm. Kat. 3003. Wykop I, cz  E, warstwa I/3 mech., lu no.

93*. 1661.
Av. IO\\-CAS·REX, ·T·L.B.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·1661, Pogo  z ma ym siod em, bez tarczy, ze wst g , lepowron bez 
podkowy.
Mied , 1,15 g, 15,6 mm. Kat. 3008. Wykop I, cz  E, warstwa II/5 mech., lu no.

94*. 1661.
Av. IOAN·-·CAS·REX, T\L·B.
Rv. SOLI·MAG\\\C\LIT·1661 (ostatnia cyfra prawdopodobnie przerobiona na stemplu z 0), Pogo  
bez tarczy, ze wst g , ni ej lepowron.
Mied , 1,17 g, 15,6 mm. Kat. 3072. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

95. 1661.
Av. \OAN·-·C\\\\\.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·1661, Pogo  z ma ym siod em, podwójn  wst g , Korwin w polu.
Mied , w ery korozyjne, 1,12 g, 15,6 mm. Kat. 3022. Wykop J, warstwa I, lu no.

96. 1661.
Av. dwukrotnie wybity, ·T·L·B.
Rv. SOLI·M\\\\\\\6 6 1·, Pogo  ze wst g , bez tarczy(?), lepowron.
Mied , wytarty, 1,11 g, 16,7 mm. Kat. 3077. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

97. 1661.
Av. IOAN·-·CAS·\\\, ·T·L\\.
Rv. SO\\\\\\\\VC·LIT·1661, Pogo  z ma ym siod em, podwójn  wst g , Korwin.
Mied , w ery korozyjne, 0,92 g, 16,0 mm. Kat. 2650. Wykop G, okolice grobu 29/97, warstwa II/1 mech.

98. 1661.
Av. IOAN\-·CAS·REX, \\\·B.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT\\61, Pogo , ni ej Korwin.
Mied , 1,16 g, 15,6 mm. Kat. 3527. Wykop K, warstwa I/2 mech.

99. 1661.
Av. IOAN-CAS·REX, ·T·L.B.
Rv. SOLI·M\\\\\\\\IT·1661, Pogo  z tarcz  i du ym siod em, bez wst gi, lepowron.
Mied , skorodowany, 0,64 g, 15,8 mm. Kat. 3016. Wykop J, warstwa I, lu no.

100. 1661. Dwukrotnie wybity.
Rv. Pogo  z tarcz  i du ym siod em.
Mied , 1,33 g, 16,9 mm. Kat. 2907. Wykop I, cz  W, warstwa II/4 mech.

101. 1661.
Av. …CAS·REX, …L·B·.

6  Kie b 2008a, s. 107.
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Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·1661, Pogo  z ma ym siod em, tarcz  i wst g , lepowron.
Mied , 1,32 g, 16,5 mm. Kat. 3039. Wykop J, warstwa I, lu no.

102. 1661.
Av. …N·-CAS·RE\.
Rv. SOLI·M\\\\\\\LIT·1661·, Pogo  z ma ym siod em, tarcz  i wst g , lepowron w polu.
Mied , skorodowany, 1,25 g, 15,5 mm. Kat. 3095. Wykop J, warstwa I, lu no.

103. 1661.
Av. IOA\ \\\\REX, T·L·B.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·1661, Pogo  bez czapraka, ze wst g , ni ej herb Korwin, u góry na osi 
Pogoni wywiercony otwór.
Mied , 1,16 g, 16,6 mm. Kat. 2669. Z przesiewania ziemi z centralnej partii wykopu.

104. 1661.
Ma a g owa, ma e siod o.
Mied , 1,29 g, 15,5 mm. Kat. 1740. Wykop F, warstwa I/2 [44].

105. 1661.
Ma a g owa, ma e siod o.
Mied , 0,91 g, 15,4 mm. Kat. 1789. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [45].

106*. 1661.
Ma a g owa, ma e siod o.
Mied , 1,03 g, 15,6 mm. Kat. 1839. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [46].

107. 1661.
Mied , 1,06 g, 15,6 mm. Kat. 1586. Z przesiewania [47].

108. 1661.
Mied , 1,32 g, 16,1 mm. Kat. 1609. Wykop D, warstwa I/2, grób nr 4 [48].

109*. 1661.
Mied , 1,35 g, 16,0 mm. Kat. 1593. Z przesiewania [49].

110. 1661.
Mied , 1,25 g (z lakierem), 16,0 mm. Kat. 1726. Wykop F, warstwa I/1 [50].

111. r.? [1660-1661].
TLB, Korwin.
Mied , 0,93 g, 15,7 mm. Kat. 1610. Wykop D, warstwa I/2, pod kr giem szkieletu grobu nr 4 [51].

Szel gi, men. Wilno
112. 1664.

Av. IOAN·-CAS·REX, T L·B, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. S… …G·DVC\\\T·1·6·64, Pogo  bez tarczy, ze wst g , monogram HKPL wysoki (Hieronim 

Kirszenstein Podskarbi Litewski).
Mied , 1,19 g, 15,9 mm. Kat. 2958. Zasypisko wykopu z 1952 r.

113. 1664.
Av. … CAS·REX.
Rv. SOLI\\\\DVCLIT·1·6·6·4, HKPL wysokie.
Mied , 1,33 g, 15,7 mm. Kat. 3554. Wykop K, wkop 2, wiadek E.

114. 1664.
Av. IOAN·-CAS·REX, …B.
Rv. SO… …T 1664, HKPL wysokie.
Mied , 0,93 g, 15,5 mm. Kat. 2921. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

115. 1664.
Nr inw. pol. 397/52/30. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [52].

116. 1664.

Mied , 1,27 g (z lakierem), 15,8 mm. Kat. 1737. Wykop F, warstwa I/2 [53].

117*. 1664.

Mied , 1,46 g, 15,7 mm. Kat. 1665. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [54].
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118. 1664?
Mied , 1,29 g, 16,1 mm. Kat. 1644. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [55].

Szel gi, men. Wilno lub Brze
119*. 1665.

Av. IOAN -\ASREX, ·T·L·B . g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·1665, HKPL wysokie, Pogo  bez tarczy, ze wst g .
Mied , 1,28 g, 15,5 mm. Kat. 3036. Wykop J, warstwa I, lu no.

120. 1665.
Av. IOAN -CAS\\\, T\\\.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT 1665, Pogo  bez tarczy, HKPL wysokie.
Mied , 0,91 g, 15,1 mm. Kat. 3126. Wykop J, cz  E, warstwa II/6 mech.

121. 1665.
Av. \\\\\-CA\\\EX, \\L.B.
Rv. SOLI·MAGDV\\\\\1666, Pogo  bez tarczy, ze wst g , \HKPL  wysokie.
Mied , wytarty, 1,11 g, 16,1 mm. Kat. 2944. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

122. 1665.
Av. dwukrotnie wybity, IO\\\\REXCASREX, T·L·B·.
Rv. \\\\\\\\\\VC·LIT·1665, Pogo  z tarcz  i ze wst g , HKPL wysokie.
Mied , 0,94 g, 15,8 mm. Kat. 3547. Wykop K, warstwa I/3 mech.

123. 1665.
Av. IOAN -CAS\\\\, .TL B.
Rv. SOLI\\\\\\\CLIT·1665, Pogo  ze wst g , bez tarczy, HKPL  wysokie.
Mied , 1,07 g, 15,5 mm. Kat. 2683. Z przesiewania ziemi z wykopu G, 11 XII 1997.

124. 1665.
Av. … \AS·REX, T·L·B·.
Rv. SO\\\\G\\VC·LIT1665, Pogo  ze wst g , bez tarczy, ·HKPL· wysokie.
Mied , 1,27 g, 15,6 mm. Kat. 2672. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

125. 1665.
Av. IOAN -CAS·REX, .T\\\\.
Rv. SOLI·MAG·DVC\\\\\\665, Pogo  bez tarczy, ze wst g , HKPL wysokie,
Mied , 1,04 g, 15,7 mm. Kat. 3536. Wykop K, warstwa I/2 mech.

126. 1665.
Av. IOA\-\AS·REX, T L B·.
Rv. …AG·DVCLI·T1665, ·HKPL· wysokie.
Mied , 0,98 g, 15,4 mm. Kat. 2970. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

127. 1665.
Av. IOAN -CAS·REX.
Rv. SOLI\\\\\DVC·LIT·1665, HKPL wysokie.
Mied , 1,38 g, 15,1 mm. Kat. 2927. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech.

128. 1665.
Av. IOAN -CAS·REX, T…
Rv. …AG·DVCLIT.1665, Pogo  bez tarczy (?), ze wst g , HKPL wysokie.
Mied , 1,16 g, 15,8 mm. Kat. 3146. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

129. 1665.
Av. nieczytelny.
Rv. SOLI MAG DVCLI T1665, Pogo  bez tarczy, ze wst g , HKPL wysokie.
Mied , skorodowany, 0,92 g, 16,1 mm. Kat. 3109. Wykop J, cz  W, warstwa II/1 mech., lu no.

130. 1665.
Av. IOAN·-·CAS\REX.
Rv. SO\\\\\\\DVC·LIT·1665, Pogo  z tarcz  bez wst gi, HKPL niskie.
Mied , 1,36 g, 15,7 mm. Kat. 3970. Wykop L, cz  W, warstwa I/4 mech.
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131. 1665.
Av. IO\\\-\AS·REX, T\L\B·.
Rv. SOLI\\\\\\\\\\\T1665, Pogo  ze wst g  bez tarczy, pole poni ej nieczytelne.
Mied , 1,25 g, 16,2 mm. Kat. 2647. Wykop VIII, warstwa I.

132. 1665.
Mied , 0,83 g, 15,7 mm. Kat 1637. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [56].

133. 1665.
Mied , 1,19 g, 15,6 mm. Kat. 1640. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [57].

134. 1665.
Mied , 1,35 g, 15,5 mm. Kat. 1641. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [58].

135. 1665.
Mied , 1,21 g, 15,8 mm. Kat. 1662. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [59].

136. 1665.
Mied , 1,06 g, 15,4 mm. Kat. 1603. Z przesiewania [60].

137*. 1665.
Mied , 1,22 g, 15,8 mm. Kat. 1791. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [61].

138. 1665.
Mied , 1,42 g (z lakierem), 16,3 mm. Kat. 1818. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [62].

139. 1665.
Mied , 1,52 g (z lakierem), 15,4 mm. Kat. 1717. Wykop E, z przesiewania ziemi z ca ego wykopu [63].

140. 1665.
Mied , 1,34 g, 15,9 mm. Kat. 1650. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [64].

141. 1665.
Mied , 1,41 g (z lakierem), 15,4 mm. Kat. 1694. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [65].

142. 1665 (?).
TLB, HKPL.
Mied , 0,80 g, 16,3 mm. Kat. 1602. Rów pod cian  S [66].

143*. 1666.
Av. IOAN·-CAS\REX, ·T·L·B (pierwsze dwie litery sygnatury otrzymane z puncy B, przerobionej 
przed wbiciem lub ju  na stemplu), g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOLI\MAG·DVCLI·T1666, Pogo  bez tarczy, ze wst g , ni ej ·HKPL· wysokie.
Mied , 1,35 g, 15,9 mm. Kat. 3528. Wykop K, warstwa I/2 mech.

144*. 1666. Przebity Av./Rv.
Av. AGDVCLI-ASREX, \\\\B·, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOL\\ IOAN\\\\T1666, ·T·L\\, Pogo , je dziec z tarcz , ko  z naje ona grzyw , HKPL wysokie.
Mied , 1,11 g, 16,1 mm. Kat. 3533. Wykop K, warstwa I/2 mech.

145. 1666.
Av. IOAN -CASREX, ·T·L·B.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·1666, Pogo  z tarcz  i wst g , HKPL  wysokie,
Mied , 1,29 g, 15,3 mm. Kat. 3118. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

146. 1666.
Rv. SOLI·M\\\DVC·LIT·1666, Pogo  z tarcz  i wst g , HKPL  wysokie.
Mied , u amany, 0,81 g, 15,3 mm. Kat. 3542. Wykop K, wkop grobu 1/99.

147. 1666.
Av. I·OAN-CAS REX, ·T·L·B; pierwsza litera A podwójnie wbita w stempel, portret nieco zbar-
baryzowany.
Rv. SOLI MAG·DVCCLI·T1666, Pogo  z tarcz  i wst g , ·HKPL· wysokie; podwójnie odbity, ale 
w zasadzie poprawny.
Mied , 1,11 g, 15,9 mm. Kat. 3969. Wykop L, nasyp wykopu E (1993).

148. 1666.
Av. IO\\\-CAS·REX, ·T\L\B..
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Rv. S\LI·MAG·DVCLIT·1666, Pogo  z tarcz  i wst g , HKPL  wysokie.
Mied , wytarty, 1,25 g, 15,2 mm. Kat. 2945. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

149. 1666.
Av. IOAN·-CAS·REX, ·T·L·B·.
Rv. SOLI\MAG·DVC·LIT\1666, Pogo  z tarcz  i wst g , HKPL  wysokie.
Mied , 1,19 gm, 15,6 mm. Kat. 2963. Wykop I, cz  E, warstwa II/3 mech., zasypisko grobu 
8/98.

150. 1666.
Av. IOAN\-·CAS·REX.
Rv. SOLI·MAG·D\\\LIT·1666, Pogo  z tarcz  i wst g , ·HKPL· wysokie.
Mied , 1,22 g, 16,9 mm. Kat. 2920. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

151. 1666.
Av. IOAN -\\\REX, T·L·B·.
Rv. SO\\\\\\\VCLI·T1666, Pogo  ze wst g , ·HKPL· wysokie.
Mied , 0,93 g, 15,2 mm. Kat. 3553. Wykop K, wkop 2, wiadek E.

152*. 1666.
Av. IOAN·-·CA…
Rv. …LI·MAG·DVC·LIT·1666\, Pogo  z du ym siod em i tarcz , HKPL niskie.
Mied , 1,40 g, 15,8 mm. Kat. 3073. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

153. 1666. Obie strony dwukrotnie wybite.
Av. ·IOAN·-·CASREX.
Rv. SOLIMAG·DVC·LI\\\\6, Pogo  z tarcz , HKPL niskie.
Mied , 1,16 g, 16,7 mm. Kat. 3020. Wykop J, warstwa I, lu no.

154. 1666.
Av. IOA\\-CAS\\EX, ·T·L·B.
Rv. SOLIMAG\\CLIT1666·, Pogo  z tarcz , bez wst gi, ·HKPL· niskie.
Mied , wytarty, 1,65 g, 15,5 mm. Kat. 3021. Wykop J, warstwa I, lu no.

155. 1666.
Av. IOAN·-·C…
Rv. SOLI\MAG·DVC\\\\\1666·, Pogo  z du ym siod em i tarcz , bez wst gi, ma e HKPL.
Mied , 1,42 g, 16,2 mm. Kat. 2903. Plan 2/98, wykop I, warstwa II/2 mech., grób 1/98 (z dwiema 
monetami), przy ko ciach nadgarstka i kciuka prawej d oni szkieletu, na miednicy.

156. 1666.
Av. …AS·REX, T·L·B·.
Rv. SOL… …LIT.1666.
Mied , skorodowany, 1,06 g, 15,9 mm. Kat. 3033. Wykop J, warstwa I, lu no.

157. 1666.
Z TLB i HKPL.
Nr inw. pol. 397/52/31. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [67].

158. 1666.

Mied , 0,81 g, 15,2 mm. Kat. 1657. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [68].

159. 1666.

Mied , 0,88 g, 15,9 mm. Kat. 1621. Wykop C, wkop W (grób 12) [69].

160. 1666.

Mied , 0,94 g, 15,4 mm. Kat. 1589. Z przesiewania [70].

161. 1666.

Mied , 1,16 g (z lakierem), 16,1 mm. Kat. 1670. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [71].

162. 1666.

Mied , 1,30 g, 15,5 mm. Kat. 1766. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [72].

163. 1666.

Mied , 1,04 g, 15,3 mm. Kat. 1719. Wykop E, z przesiewania ziemi z ca ego wykopu [74].
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164. 1666.
Mied , 1,13 g, 15,9 mm. Kat. 1731. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [75].

165. 1666.
Mied , 1,07 g, 15,3 mm. Kat. 1746. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [76].

166*. 1666.
HKPL wysokie. Mied , 1,21 g, 15,3 mm. Kat. 1798. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [77].

167. 1666.
Mied , 1,25 g, 15,7 mm. Kat. 1816. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [78].

168. 1666.
Mied , 1,21 g, 15,7 mm. Kat. 1836. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [79].

169. „166” (1666? fa szywy?).
Av. IOAN·-\AS·REX, inicja y zatarte. g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOLI·\\\\DVCLIT166, Pogo  ze wst g , HKPL wysokie.
Mied , wytarty, 1,06 g, 15,5 mm. Kat. 3540. Wykop K, warstwa I/2 mech.

170. 1666 (?).
TLB, HKPL.
Mied , 1,35 g, 15,8 mm. Kat. 1667. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [80].

171. r.? [1664-6], przebity Av./Rv.
Av. IOAN·-CASSOLI·MAG, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. legenda zaburzona, Pogo  ze wst g , bez tarczy, HKPL wysokie.
Mied , 1,29 g, 16,6 mm. Kat. 3511. Wykop K, warstwa I/1 mech.

172. r.? [1664-6], dwukrotnie wybity.
Av. IOA\-\AS·REX, ·T·L·B.
Rv. SOLI·MAG·D…, Pogo  ze wst g  i tarcz , +HKPL+ wysokie.
Mied , 1,06 g, 16,0 mm. Kat. 3512. Wykop K, warstwa I/1 mech.

173. r. [1664-6]. Na obu stronach odbite stemple Av. i Rv.
·T.L\\\, ·HKPL  wysokie.
Mied , 1,04 g, 16,9 mm. Kat. 3074. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

174. r.? [1664-6].
Av. …·CAS…
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT\\\\\, HKPL niskie.
Mied , 1,06 g, 15,3 mm. Kat. 2923. Wykop I, warstwa II/1 mech., z przesiewania.

175. r.? [1664-6].
Rv. SOLI·\\\\DVC\\\\\\, HKPL niskie.
Mied , skorodowany, 1,16 g, 15,5 mm. Kat. 2957. Zasypisko wykopu z 1952 r.

176. r.? [1664-6].
Av. IOAN\-\\S·REX, ·T.L.B.
Rv. …G·DV…, HKPL.
Mied , skorodowany, 0,83 g, 15,8 mm. Kat. 2974. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

177. r.? [1664-6].
Av. \OAN·-CAS\\EX, …B·.
Rv. \OLI·MAG·DVC·LIT\\\\\, Pogo  z tarcz  i wst g , HKPL  wysokie.
Mied , 1,25 g, 14,9 mm. Kat. 3019. Wykop J, warstwa I, lu no.

178. r.? [1664-6].
Av. IOAN\-CAS·REX, T·L·B.
Rv. SOLI\MAG·DVC·LIT\\\\\, HKPL wysokie.
Mied , skorodowany, 1,15 g, 15,8 mm. Kat. 3059. Wykop J, warstwa I, lu no.

179. r.? [1664-6].
Av. IOAN -CAS\\\\.
Rv. SOLI·MAG·DVC…, Pogo  bez tarczy, ze wst g , HKPL wysokie.
Mied , wytarty, 0,97 g, 15,4 mm. Kat. 3096. Wykop J, warstwa I, lu no.
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180. r.? [1664-6].
Rv. …VCL…, HKPL wysokie.
Mied , skorodowany, 0,86 g, 15,8 mm. Kat. 3103. Wykop J, warstwa I, lu no.

181. r.? [1664-66].
Rv. HKPL  wysokie.
Mied , skorodowany, 0,55 g, 15,2 mm. Kat. 3145. Wykop J, cz  W, warstwa II/5 mech.

182. r.? [1664-6].
Rv. HKPL wysokie.
Mied , skorodowany, 0,90 g, 15,4 mm. Kat. 2912. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

183. r.? [1664-6].
Av. IOAN·-·CAS REX, T·L·B.
Rv. SO\\\\\AG DVC LIT \\\\, Pogo  z tarcz , bez wst gi, ·HKPL niskie.
Mied , 1,11 g, 16,3 mm. Kat. 3105. Wykop J, warstwa I, lu no.

184. r.? [1664-6].
Av. IOAN·-CAS\\\\.
Rv. \\LI·MAG·DVC·LIT\\\\\, Pogo  z tarcz , HKPL niskie.
Mied , w ery korozyjne, 1,40 g, 15,3 mm. Kat. 3139. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

185*. r.? [1664-6].
Av. IOAN·-CAS·REX, ·T:L·B.
Rv. SOLI·MAG·DVC·LIT·166\, Pogo  z tarcz , bez wst gi, HKPL niskie.
Mied , 1,40 g, 15,6 mm. Kat. 3119. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

186. r.? [1664-6].
Rv. HKPL.
Mied , wytarty, 1,10 g, 16,3 mm. Kat. 2989. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

187. r.? [1664-66].
TLB, HKPL.
Mied , 1,08 g, 15,6 mm. Kat. 1622. Wykop C, wkop W (grobu 12) [81].

188. r.? [1664-66].
TLB, HKPL.
Mied , 1,58 g, 15,8 mm. Kat. 1631. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [82].

189. r.? [1664-66].
TLB, HKPL.
Mied , 1,14 g, 16,0 mm. Kat. 1673. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [83].

190. r.? [1664-66].
TLB, HKPL.
Mied , 1,36 g, 15,6 mm. Kat. 1654. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [84].

191. r.? [1664-66].
TLB, HKPL
Mied , wytarty, 0,97 g, 15,1 mm. Kat. 1749. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [85].

192. r.? [1664-66].
TLB, HKPL
Mied , 1,01 g, 15,7 mm. Kat. 1771. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [86].

193. r.? [1664-66].
TLB, HKPL.
Mied , 1,26 g, 15,0 mm. Kat. 1838. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [87].

194. r.? [1664-66].
TLB, HKPL.
Mied , 1,28 g (z lakierem), 16,3 mm. Kat. 1682. Wykop C1, warstwa II, cz  W, pod trumn  [88].

Szel gi, men. nieokre lona
195. 1666.

HKPL.
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Mied , 0,97 g, 15,6 mm. Kat. 1833. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [89].
196. 1666.

HKPL.
Mied , 1,01 g, 15,7 mm. Kat. 1797. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [90].

197. 1666.
HKPL.
Mied , 1,18 g, 15,8 mm. Kat. 1629 Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [91].

198. 1666.
HKPL.
Mied , 1,25 g, 15,3 mm. Kat. 1732. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [92].

199. 1666.
HKPL.
Mied , 1,51 g (z lakierem), 15,9 mm. Kat. 1666. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [93].

200. 1666.
HKPL.
Mied , 1,21 g, 14,8 mm. Kat. 1794. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [94].

201. 1666.
HKPL.
Mied , 1,23 g, 15,1 mm. Kat. 1725. Wykop F, warstwa I/1 [95].

202. 1666 (?)
HKPL.
Mied , skorodowany. Kat. 1743. Wykop F, warstwa I/2 [96].

203. r.? [1664-66].
HKPL.
Mied , 0,89 g, 15,4 mm. Kat. 1822. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [97].

204. r.? [1664-66].
HKPL.
Mied , 0,90 g, 15,9 mm. Kat. 1699. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [98].

205. r.? [1664-66].
HKPL.
Mied , 0,90 g, 16,0 mm. Kat. 1701. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [99].

206. r.? [1664-66].
HKPL.
Mied , 1,06 g, 15,2 mm. Kat. 1655. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [100].

207. r.? [1664-66].
HKPL.
Mied , 1,28 g (z lakierem), 16,4 mm. Kat. 1697. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [101].

208. r.? [1664-66].
HKPL.
Mied , silnie spatynowany, 1,56 g, 17,6 mm. Kat. 2423. Wykop III, warstwa I, mi dzy fundamen-
tem A a brukiem [102].

209. r.? [1660-66].
Nr inw. pol. 397/52/32. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.). M. Gu-
mowski podaje dat  1667. Nie by o szel gów z tak  dat ; móg  to by  b dny odczyt lub fa szywa 
moneta [104].

210. r.? [1660-66].
Mied , oblepiony, 1,26 g, 16,6 mm. Kat. 2430. Wykop IV, warstwa II, szaro ó ta glina z gruzem 
ceglanym; polepa z wtr tami szaroczarnej próchnicy [105].

211. r.? [1660-66].
Nr inw. pol. 397/52/33. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [106].

212. r.? [1660-66].
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Nr inw. pol. 397/52/34. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [107].
213. r.? [1660-66], mo e fa szywy.

Mied , oblepiony, 1,03 g, 15,7 mm. Kat. 2424. Wykop III, warstwa I, g . 101,79, N 36, E 126 cm, 
mi dzy brukiem a fundamentem A [109].

Szel gi fa szywe
214*. b.d. [po 1660].

Av. O AN – APESX, prymitywny portret w prawo.
Rv. SO-ILCGDI…, ko lawa Pogo , pod ni  zdeformowany Korwin (?).
Mied , 0,59 g, 16,5 mm. Kat. 1615. Wykop D1, warstwa I/1 [110].

215*. „166” [po 1660].
Av. IOAN-CAS\\EX, g owa króla w wie cu laurowym w prawo, litery pod portretem nieczytelne.
Rv. SO\\\\GDVC·L\T·166, Pogo , górna partia nosi lady poprawiania na stemplu, rycerz ma wst -
g  przy he mie, ni ej uproszczony Korwin, u góry, zamiast mitry, niezrozumia y znak podobny do 
he mu z pióropuszem.
Mied , 0,89 g, 15,8 mm. Kat. 3966. Wykop L, warstwa I/3 mech. Moneta wykonana poprawnie, 
z u yciem punc literowych.

216. „1664”.
Av. \OAN·-\\SREX, stempel pop kany.
Rv. SOLI… …VC·LIT1664, Pogo  bez tarczy, ze wst g , ni ej wysokie HKPL zblokowane 
w prostok t.
Mied , ci cie (zapewne z kraw dzi ta my), 1,11 g, 15,7 mm. Kat. 2947. Wykop I, zasypisko 
wykopu z 1952 r. Na fa szerstwo wskazuj  g ównie nieregularne kszta ty liter i cyfr oraz grube 
zewn trzne obwódki pere kowe.

u yce – miasto Chociebu  (Chó ebuz, Cottbus)

Halerz brakteatowy, men. Chociebu
217*. b.d. [1483?].

Rak o czterech (niewidocznych) parach odnó y, w wale otokowym.
S abe srebro ze ladami bielenia, znaczne ubytki, 0,16 g, 13,7 mm. Kat. 1753. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [111].

u yce – miasto Zgorzelec (Zhorjelc, Görlitz)

Maciej I Korwin (1469-1490), król W gier

Halerz, men. Zgorzelec
218*. b.d. [1469-1490].

Av. korona otwarta o zdobionej per ami, prostej obr czy.
Rv. gotycki napis gor, wokó  kolista obwódka sznurkowa i kwadratowa obwódka ci g a.
Šafá  1990, wariant 3 odm. (pseudoczwórbicie na Rv.). Bilon, 0,31 g, 13,4 mm. Kat. 3524. Wykop 
K, wkop 2.

Meklemburgia-Werle, ksi stwo (?)

Denar
219*. b.d. [1280-1300].

Av. podwójny klucz (?), w romboidalnym uchu pier cie  z kulk , z boków dwa pier cienie.
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Rv. krzy  równoramienny o ramionach dzielonych na trzy sekcje i zako czonych poprzeczkami, 
w k tach pier cienie z kulkami.
Rv. Oertzen 1900-1904, poz. 220; Kunzel 1990, poz. 5. Av. brak analogii. Srebro, szczerba, 0,35 g, 
14,1 mm (kr ek rozklepany z prostok ta). Kat. 2688. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

Meklemburgia – miasto Alt Stargard

Denar Vinkenauge

220*. b.d. [XV w.].
Av. g owa tura w koronie na wprost.
Rv. sze cioramienna gwiazda, w jej rodku rozeta sze ciolistna.
Oertzen 1900-1904, poz. 224. Srebro, 0,31 g, 11,6 mm. Kat. 1810. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [112].

Niemcy, cesarstwo

Wilhelm I (1871-1888)

2 fenigi, men. nieokre lona
221. 1874.

Av. Orze  z cesarsk  koron  niemieck  ze wst gami, na piersi tarcza z or em pruskim z tarcz  
z herbem Zollern.
Rv. DEUTSCHES REICH 1874 / · PFENNIG ·, cyfra 2.
Arnold, Küthmann, Steinhilber 1999, poz. 18. Br z, skorodowany, 2,63 g, 19,9 mm. Kat. 3523. 
Wykop K, warstwa I/1 mech.

2 fenigi, men. Frankfurt nad Menem
222. 1875.

Av. jw., z boków ogona znak mennicy C-C.
Rv. jw., lecz data 1875.
Arnold, Küthmann, Steinhilber 1999, poz. 18. Br z, skorodowany, 2,94 g, 20,0 mm. Kat. 2693. 
Z przesiewania ziemi z wn trza prezbiterium.

Niemcy, kraje bli ej nierozpoznane

Grosz
223. 1545.

Nr inw. pol. 397/52/47. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.). M. Gumow-
ski podaje: „Kwedlinburg, grosz bia y 1545” – nie ma takich monet [113].

3 krajcary
224. 1604.

Nr inw. pol. 397/52/39. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm, 1952. M. Gumowski 
podaje: „ l sk, 3 krajcary 1604, mennica cesarska, Wroc aw” – nie ma takich monet7 [114].

7  Mennice cesarskie na l sku by y w tym okresie przez wiele lat nieczynne. Nie by o te  l skich 3-krajcarówek w 1664, 84, 94, czy 
1704 r. Gumowski nie poda  imienia cesarza, wi c albo go nie by o, albo by o w nieczytelnych skrótach. Przypuszczalnie by a to 
moneta trzykrajcarowa którego  z drobnych pa stw niemieckich.
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Polska

W adys aw II Wygnaniec (1138-1146), ksi

Denar, men. Kraków
225*. b.d. [ok. 1140/1-1143/4].

Av. …, pó posta  ksi cia na wprost, z mieczem w prawej i tarcz  w lewej r ce, po prawej 
miniatura zamku (znak menniczy).
Rv. legenda nieczytelna, popiersie w. Wojciecha na wprost, z pastora em w prawej i Ewangeli  
w lewej d oni.
Stronczy ski 1883-1885, poz. 42k-l; Suchodolski 1973, typ 2. Srebro, przepalona, uszczerbiona, 
0,36 g (z lakierem), 13,3 mm. Kat. 1815. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [115].

W adys aw II Jagie o (1387-1434), król

Denary, men. Kraków
226*. Typ Krzy  podwójny, b.d. [1386-96].

Av. tarcza gotycka z podwójnym krzy em (miejsce nad tarcz  nieczytelne).
Rv. orze  z pionowo u o onymi piórami, ogon o niesymetrycznym upierzeniu.
Piekosi ski 1878, poz. 26. Bilon, 0,26 g, 10,9 mm. Kat. 2922. Wykop I, warstwa I/1 mech., z prze-
siewania.

227. Typ jagiello ski, b.d. [1398-ok. 1407].
Av. wysoka korona o po czonych górnych p atkach i roz czonych dolnych, na obr czy lilijki.
Rv. nieczytelny.
Kubiak 1970, odm. IB:17a. Bilon, u amany, 0,22 g, 13,3 mm. Kat. 3001. Wykop I, cz  E, warstwa 
I/2 mech., lu no.

228*. Typ jagiello ski, b.d. [1398-ok. 1407].
Av. wysoka korona o roz cznych p atkach lilii, w dolnych polach lilijki.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. IB:19. Bilon, 0,38 g, 12,1 mm. Kat. 1845. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[119].

229*. Typ jagiello ski, b.d. [1398-ok. 1407].
Av. wysoka korona o rozdzielonych górnych i dolnych p atkach ß euronów, na obr czy lilijki.
Rv. s abo widoczne zarysy or a.
Kubiak 1970, odm. IB:19. Bilon, 0,50 g, 12,6 mm. Kat. 2659. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

230. Typ jagiello ski, b.d. [1398-ok. 1407].
Av. wysoka korona o prostopad ych, roz czonych p atkach.
Rv. lady or a.
Kubiak 1970, odm. IB:21. Bilon, 0,31 g (z lakierem), 13,1 mm. Kat. 1645. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [120].

231*. Typ jagiello ski, b.d. [1398-ok. 1407].
Av. wysoka korona o roz cznych p atkach, w dolnych polach lilijki.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. IB:23. Bilon, 0,45 g, 12,5 mm. Kat. 1676. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[121].

232. Typ jagiello ski, b.d. [1398-ok. 1407].
Av. wysoka korona o rozdzielonych górnych i dolnych p atkach ß euronów, na obr czy lilijki.
Rv. s abo widoczne zarysy or a.
Kubiak 1970, odm. IB:21 (?). Bilon, uszczerbiony, 0,12 g, 12,1 mm. Kat. 3071. Wykop I, zasypisko 
wykopu z 1952 r.

233*. Typ jagiello ski, b.d. [ok. 1407-14].
Av. wysoka korona o roz czonych p atkach lilii, nad ni  dwa pier cienie.

Monety z kosciola sw. Mikolaja w94   94 2011-01-10   10:28:10



95

Rv. s abo widoczny orze .
Kubiak 1970, odm. IA:9. Bilon, 0,25 g, 12,1 mm. Kat. 1672. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [117].

234. Typ jagiello ski, b.d. [ok. 1407-14].
Av. wysoka korona, nad ni  dwa pier cienie.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. IA:9. Bilon, 0,44 g, 13,2 mm. Kat. 1829. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [118].

235*. Typ jagiello ski, b.d. [ok. 1417-1422].
Av. wysoka korona o roz czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, nad obr cz  lilijki, ob-
r czy brak.
Rv. orze  w prawo.
Kubiak 1970, odm. IC:25. Bilon, 0,29 g, 12,1 mm. Kat. 3092. Wykop J, warstwa I, lu no.

236. Typ jagiello ski, b.d. [ok. 1417-1422].
Av. dolne pola korony z liliami.
Rv. dolna partia or a
Kubiak 1970, odm. IC? Bilon, 0,14 g (skorodowane), 11,4 mm. Kat. 1705. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [122].

237. Typ jagiello ski, b.d. [1398-1422?]
Av. wysoka korona z rozdzielonymi liliami, s abo czytelna.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. I:? Bilon, 0,29 g, 13,2 mm. Kat. 1805. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [123].

238. Typ jagiello ski, b.d., W adys aw II Jagie o?
Nr inw. pol. 397/52/1. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [124].

Denary wyci te z pó groszy
239*. b.d. [1416-22?].

Av. …DI…, lewa dolna partia korony, ni ej W, obwódka pere kowa.
Rv. …OL…, dó  prawego skrzyd a or a i fragment ogona, obwódka pere kowa.
Kubiak 1970, odm. pó groszy VII:1. Srebro, 0,26 g, 10,5 mm. Kat. 2939. Wykop I, cz  E, war-
stwa II/2 mech., lu no.

240*. b.d. [1394-1434].
Av. lady legendy, prawa partia korony, obwódka pere kowa.
Rv. lady legendy, prawe skrzyd o or a, obwódka pere kowa.
Wytarty, niskopróbne srebro, 0,24 g, 12,1 mm. Kat. 2677. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

Kwartniki ma e (ternary), men. Kraków
241*. b.d. [1393-1394].

Av. …L I (Moneta Wladislai), tarcza z podwójnym krzy em, pod dolnymi ramionami M-P.
Rv. …POLO… (Regis Polonie), orze .
Kubiak 1970, odm. I:2. Srebro, 0,48 g (wytarty), 16,8 mm. Kat. 1658. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [125].

242*. b.d. [1396-8 lub po 1407].
Av. … I, tarcza z podwójnym krzy em, z lewej u do u litera , nad tarcz  W.
Rv. M…I [sic!], orze .
Kubiak 1970, odm. IV:2. Srebro, 0,50 g, 16,8 mm. Kat. 1760. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio-
a. Moneta – niestety, s abo czytelna – mia a na rewersie omy kowo powtórzon  legend  awersu 

MOn  WL DISL I zamiast R GIS POLOnIE. Takiej odmiany nie notuje literatura [126].
243*. b.d. [1396-8 lub po 1407].

Av. \\O …, tarcza z podwójnym krzy em, u do u pod prawym ramieniem litera , nad tarcz  W.
Rv. \\ GIS\PO\\\\\, orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. IV:2. Srebro, b. wytarty, 0,60 g, 16,2 mm. Kat. 3004. Wykop I, warstwa II/4 
mech., wkop grobu 11/98.

244*. b.d. [1406].
Av. \ON…, tarcza z podwójnym krzy em, u do u z lewej , nad tarcz  W.
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Rv. R G… orze .
Kubiak 1970, typ V. Srebro, 0,60 g, 15,7 mm. Kat. 1767. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [127].

245*. b.d. [ok. 1400 lub po 1407]. Przebity Av./Rv.
Av. MO I \\\\\\ I, w tarczy podwójny krzy  bez dodatkowych znaków, nad ni  W.
Rv. R G\\\\O WL , niewyra ny orze  w koronie otoczony obrysem tarczy.
Kubiak 1970, typ VI. Srebro, 0,58 g, 17,6 mm. Kat. 3546. Wykop K, wkop B. Kostrzewskiego.

Pó grosz, men. Kraków
246*. b.d. [1394-1395].

Av. MO WLADISL I, korona, pod ni  litera P.
Rv. R GIS POLO I , orze .
Kubiak 1970, odm. I:4. Srebro, 1,67 g (z lakierem), 21,4 mm. Kat. 1681. Wykop C1, warstwa II, 
cz  W, nad trumn  [128].

W adys aw III Warne czyk (1434-1444)

Denary, men. Kraków
247*. b.d. [1434-44].

Av. korona o roz czonych liliach, w dolnych polach znak ^, dwukrotnie wybita.
Rv. orze  dwukrotnie wybity.
Kubiak 1970, odm. I:27. Bilon, 0,21 g (ubytki), 13,2 mm. Kat. 1831. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [129].

248. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych p atkach, w dolnych polach ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, szary, 0,21 g, 12,4 mm. Kat. 1632. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [130].

249. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych p atkach, w dolnych polach ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, posrebrzenie, 0,22 g, 11,2 mm. Kat. 1847. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [131].

250*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych p atkach, w dolnych polach ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, posrebrzenie, 0,37 g, 12,3 mm. Kat. 1848. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [132].

251. b.d. [1434-44].
Av. korona.
Rv. s abo widoczny orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, 0,52 g, 13,2 mm. Kat. 1112. Wkop boczny pd. przy portalu pd., g . 
180 cm [134].

252. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych liliach, w dolnych polach znak ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, ubytki, 0,23 g, 11,4 mm. Kat. 1811. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [135].

253. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych liliach, w dolnych polach znak ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, ubytki, 0,25 g, 12,1 mm. Kat. 1827. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [136].
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254. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych liliach, w dolnych polach znak ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, 0,33 g, 11,5 mm. Kat. 1841. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[137].

255*. b.d. [1434-44].
Av. korona o ß euronach po czonych u góry i po rodku, nad obr cz  znaki ^.
Rv. s abo widoczny orze  w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, 0,36 g, 12,9 mm. Kat. 2648. Wykop G, okolice grobu 29/97, war-
stwa II/1 mech.

256*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  z wypuk  kropk  na piersi.
Kubiak 1970, odm. II:1. Bilon, 0,52 g, 10,9 mm. Kat. 3549. Wykop K, warstwa I/4 mech.

257*. b.d. [1434-44].
Av. korona o ß euronach po czonych u góry z prawej i po rodku z obu stron, w dolnych polach 
lu ne znaczki ^.
Rv. ma o wyra ny orze .
Kubiak 1970, odm. II:1b. Bilon, 0,27 g, 11,7 mm. Kat. 3027. Wykop J, warstwa I, lu no.

258*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych p atkach ß euronów, na obr czy ^.
Rv. orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,31 g, 12,4 mm. Kat. 1855. Z przesiewania ziemi z rowu przy 
fundamencie ciany S, na zewn trz ko cio a [133].

259. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych liliach, w dolnych polach znak ^.
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, szary, 0,33 g, 11,8 mm. Kat. 1596. Wykop A [138].

260. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,36 g, 11,7 mm. Kat. 1660. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[139].

261*. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,38 g, 11,8 mm. Kat. 1785. Wykop F, z przesiewania ziemi [140].

262. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,20 g (ubytki), 11,9 mm. Kat. 1826. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [141].

263*. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,31 g, 11,5 mm. Kat. 2679. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

264*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  w koronie, o mocno wygi tym korpusie, w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,37 g, 12,1 mm. Kat. 2692. Z przesiewania ziemi z wn trza prez-
biterium.

265*. b.d. [1434-44]. Przebity Av./Rv.
Av. korona o po czonych górnych i dolnych p atkach ß euronów, na obr czy ^, z prawej dolna 
partia or a.
Rv. korpus i prawe skrzyd o or a, z lewej dolna partia korony jak na Av.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,31 g, 12,4 mm. Kat. 2999. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.
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266*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, na obr czy znak ^.
Rv. orze  w koronie w prawo, na piersi wypuk a kropka.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,27 g, 11,2 mm. Kat. 2997. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

267*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,27 g, 11,8 mm. Kat. 2926. Plan 7/98, wykop I, warstwa II/2 
mech., wkop grobu 5/98.

268*. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,33 g, 11,6 mm. Kat. 2928. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech., 
lu no.

269*. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, uszczerbiony, 0,16 g, 11,5 mm. Kat. 2936. Wykop I, cz  E, war-
stwa II/2 mech., lu no.

270*. b.d. [1434-44].
Av. i Rv jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,37 g, 11,4 mm. Kat. 3090. Wykop J, cz  E, warstwa II/4 mech., 
lu no.

271*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  (g owa niewidoczna).
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,24 g, 11,5 mm. Kat. 3101. Wykop J, warstwa I, lu no.

272*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  w koronie, o poziomych ramionach, w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:2, Bilon, ob amany, 0,23 g, 11,1 mm. Kat. 3106. Wykop J, cz  W, warstwa 
II/1 mech., lu no.

273*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. s abo widoczne skrzyd o or a.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, znaczne ubytki korozyjne, 0,17 g, 11,6 mm. Kat. 3144. Wykop J, 
cz  W, warstwa II/4 mech., lu no.

274. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, ubytki, 0,12 g, 11,8 mm. Kat. 2678. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

275. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  w koronie.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, 0,30 g, 12,0 mm. Kat. 3552. Wykop K, wkop 2, wiadek E.

276*. b.d. [1434-44].
Av. korona z szerok  obr cz , o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, na obr czy 
znak ^.
Rv. orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, uszczerbiony, 0,20 g, 10,6 mm. Kat. 3044. Wykop J, warstwa I, 
lu no.

277. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, miejsca na obr czy niewidoczne.
Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:2. Bilon, Znaczne ubytki korozyjne, 0,11 g, 11,6 mm. Kat. 2978. Wykop I, 
zasypisko wykopu z 1959 r.

278. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych liliach.
Rv. orze  z kropk  na piersi.
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Kubiak 1970, odm. II:2-3. Bilon, 0,39 g, 11,8 mm. Kat. 1659. Z przesiania ziemi z wn trza ko -
cio a [142].

279*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, na mocno wygi tej obr czy kliny.
Rv. orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:3. Bilon, 0,37 g, 12,0 mm. Kat. 2925. Wykop I, warstwa II/1 mech., z prze-
siewania.

280*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych ß euronach, na obr czy znaki ^ dotykaj ce ß euronów.
Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:4. Bilon, 0,27 g, 13,0 mm, rozklepany prostok t. Kat. 3514. Wykop K, war-
stwa I/1 mech.

281. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:4. Bilon, Silnie skorodowany, 0,11 g, 9,7 mm. Kat. 2934. Wykop I, cz  E, 
warstwa II/2 mech., lu no.

282*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, na obr czy znak ^ po czony 
z dolnymi listkami, w lewym polu dodatkowo dwa mniejsze znaczki (prawdopodobnie omy kowo 
wykonane na stemplu).
Rv. orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:4. Bilon, 0,26 g, 12,6 mm. Kat. 2955. Zasypisko wykopu z 1952 r.

283*. b.d. [1434-44].
Av. i Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:4. Bilon, ubytek, 0,23 g, 12,7 mm. Kat. 1814. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [143].

284*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, na obr czy s abo widoczny znak ^, 
prawdopodobnie po czony z dolnymi listkami.
Rv. jw.
Kubiak 1970, odm. II:4 (?). Bilon, 0,29 g, 10,7 mm. Kat. 2972. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

285*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych p atkach ß euronów, na obr czy ^ (relacja do obr czy 
niewidoczna).
Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:?. Bilon, 0,26 g, 11,2 mm. Kat. 1854. Z przesiewania ziemi z rowu przy 
fundamencie pod cian  S (na zewn trz ko cio a) [173].

286*. b.d. [1434-44].
Av. jw. Rv. orze  w koronie, o skrzywionej szyi.
Kubiak 1970, odm. II:?. Bilon, 0,28 g, 12,5 mm. Kat. 2658. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

287*. b.d. [1434-44].
Av. korona o po czonych górnych i dolnych listkach kwiatonów, znaki nad obr cz  nieczytelne.
Rv. orze  w koronie w prawo.
Kubiak 1970, odm. II:?8. Bilon, uszczerbiony, 0,50 g, 12,1 mm. Kat. 2915. Wykop I, warstwa I/1 
mech., z przesiewania.

288. b.d., W adys aw III? [1434-44?], Kraków?
Av. lady a urowej korony. Rv. lady or a (widoczny ogon). Bilon, silnie skorodowany, 0,15 g, 
10,2 mm. Kat. 3111. Wykop J, cz  W, warstwa II/1 mech., lu no.

8  Mimo e znaki specyÞ czne dla panowania W adys awa III s  niewidoczne, kszta t or a jest do  charakterystyczny, by przypisa  tu 
t  monet .
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Denary prawdopodobnie fa szywe i fa szywe
289*. Mo liwe fa szerstwo W adys awa z Domaborza, okolica Nak a [przed 1467].

Av. korona z po czonymi górnymi i dolnymi p atkami, bez znaków w dolnych polach.
Rv. orze  – pier  i g owa niewidoczne; kr ek prawie nie zaokr glony.
Kubiak 1970, odm. II:a. Bilon (?), u amana. 0,33 g, 12,1 mm. Kat. 1768. Z przesiania ziemi z wn -
trza ko cio a [144].

290*. Mo liwe fa szerstwo W adys awa z Domaborza, okolica Nak a [przed 1467].
Av. jw. Rv. orze .
Kubiak 1970, odm. II:a. Bilon (?), 0,38 g (z lakierem), 11,4 mm. Kat. 1752. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [145].

291. b.d. [po 1434], mo e fa szywy.
Av. korona o po czonych p atkach lilii.
Rv. zarys or a.
Kubiak 1970, odm. II. Bilon (?), 0,19 g, 11,6 mm. Kat. 1636. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[146].

292*. b.d. [po 1434], fa szywy.
Av. korona o po czonych p atkach, w dolnych polach dodatkowe podzia y.
Rv. prymitywny orze , zwrot niewidoczny
Jak Kubiak 1970, odm. II:4. Mied , 0,30 g (skorodowany), 10,5 mm. Kat. 1846. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [147].

Kazimierz IV Jagiello czyk (1447-1492)

Denary, men. Kraków
293*. b.d. [1455-79], mo e fa szywy.

Av. fragment or a, przebicia z Rv.9

Rv. fragment korony o po czonych górnych i dolnych liliach, z krzy ami w dolnych polach.
Kubiak 1970, odm. II:5. Bilon, silnie skorodowany, 0,12 g, 10,4 mm. Kat. 1711. Z przesiewania 
ziemi z wn trza ko cio a [148].

294*. b.d. [1455-79].
Av. orze  w koronie w prawo.
Rv. korona o po czonych górnych i roz czonych dolnych listkach kwiatonów, na obr czy (w tzw. 
dolnych polach) krzy e, pod koron  pier cie .
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, skorodowany i uszczerbiony, 0,12 g, 11,3 mm. Kat. 2917. Wykop 
I, warstwa I (humus), z przesiewania.

295*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, uszczerbiony, 0,33 g, 12,3 mm. Kat. 2962. Wykop I, cz  E, war-
stwa II/3 mech., lu no.

296*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, uszczerbiony, 0,40 g, 12,0 mm. Kat. 3050. Wykop J, warstwa I, lu no.

297. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, znacznie uszczerbiony, 0,17 g, 10,3 mm. Kat. 3089. Wykop J, 
cz  E, warstwa II/4 mech., lu no.

298*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,31 g, 11,9 mm. Kat. 1859. Z przesiewania ziemi z rowu przy 
fundamencie ciany N, na zewn trz ko cio a [156].

299*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,37 g, 12,8 mm. Kat. 2652. Wykop VIII, lu no.

300*. b.d. [1455-79].

9  Na denarach Kazimierza IV awers i rewers wskazywane s  odwrotnie ni  na monetach jego poprzedników, ze wzgl du na zmiany, 
które zasz y na wybijanych przez tego króla pó groszach.
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Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, Ubytek, 0,27 g, 12,2 mm. Kat. 2902. Wykop I, cz  W, warstwa 
II/1 mech.

301*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, Ubytek, 0,24 g, 11,7 mm. Kat. 2904. Plan 2/98, wykop I, warstwa 
II/2 mech., grób 1/98 (z dwiema monetami), przy wewn trznej stronie górnej partii lewej ko ci 
udowej, nieco poni ej ko ci d oni lewej r ki.

302*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, skorodowany, 0,23 g, 12,0 mm. Kat. 3070. Wykop J, zasypisko 
wykopu z 1952 r.

303*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, skorodowany, 0,12 g, 10,2 mm. Kat. 3098. Wykop J, warstwa Ic, 
lu no.

304*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,31 g, 11,7 mm. Kat. 3113. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

305*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, Uszczerbiony, 0,29 g, 11,9 mm. Kat. 2910. Wykop I, warstwa I/1 
mech., z przesiewania.

306*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,32 g, 12,2 mm. Kat. 2968. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

307*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, uszczerbiony, 0,23 g, 11,9 mm. Kat. 2977. Wykop I, zasypisko 
wykopu z 1952 r.

308*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,34 g, 13,0 mm. Kat. 3012. Wykop J, cz  E, warstwa II/7 mech., 
lu no.

309*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,37 g, 13,0 mm. Kat. 3024. Wykop J, warstwa I, lu no.

310. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, skorodowany, 0,22 g, 11,6 mm. Kat. 3006. Wykop I, cz  E, 
warstwa II/5 mech., lu no.

311. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, skorodowany, 0,17 g, 12,2 mm. Kat. 3007. Wykop I, cz  E, 
warstwa II/5 mech., lu no.

312. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, skorodowany, 0,21 g, 11,6 mm. Kat. 3102. Wykop J, warstwa I, 
lu no.

313. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, szary, 0,20 g, 12,4 mm. Kat. 1772. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [149].

314. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2 Bilon, szary, ubytki, 0,18 g, 12,3 mm. Kat. 1626. Wykop C, wkop W/2 
mech., pod grobem nr 12 [150].

315*. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,33 g, 12,6 mm. Kat. 1842. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[151].

316. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,24 g (ubytki), 12,0 mm. Kat. 1668. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [152].

317. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,26 g (z lakierem), 12,2 mm. Kat. 1730. Wykop F, warstwa I/1 [153].
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318. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,23 g (ubytek), 12,4 mm. Kat. 1807. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [154].

319. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2. Bilon, 0,26 g, 11,6 mm. Kat. 1808. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[155].

320*. b.d. [1455-79].
Av. orze  w koronie w prawo.
Rv. korona o ß euronach po czonych u góry i roz czonych u do u, w dolnych polach krzy yki 
– prawy podwójny, ni ej pier cie .
Kubiak 1970, odm. III:2 var. Bilon, 0,32 g, 12,0 mm. Kat. 3529. Wykop K, warstwa I/2 mech.

321. b.d. [1455-79] (?)10.
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/2. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [161].

322. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/3. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [162].

323. b.d. [1455-79].
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/4. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [163].

324. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/5. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [164].

325. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/6. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [165].

326. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/7. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [166].

327. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/8. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [167].

328. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/9. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [168].

329. b.d. [1455-79] (?).
Kubiak 1970, odm. III:2 (?). Nr inw. pol. 397/52/10. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. 
–30 cm (Gum.) [169].

330*. b.d. [1455-79].
Av. jw. Rv. korona o po czonych górnych i roz czonych dolnych listkach kwiatonów, na obr czy 
(w tzw. dolnych polach) znak +, miejsce pod koron  zniszczone.
Kubiak 1970, typ III. Bilon, uszczerbiony, 0,16 g, 11,6 mm. Kat. 3048. Wykop J, warstwa I, lu no.

Denary fa szywe
331*. b.d. [po 1455].

Av. orze .
Rv. prymitywna kreskowa korona o górnych p atkach po czonych, dolnych roz czonych, w dol-
nych polach krzy e.

10  W r kopisie M. Gumowskiego monety nr 397/52/2-10 okre lone s  jako denary Jana Olbrachta, co zgodnie z dzisiejsz  wiedz  
(zob. cz  II, rozdzia  4) powinno by  sprostowane w przedstawiony sposób. Tymczasem jednak Gumowski tak samo okre li  
monet  nr 251, która zachowa a si  w zbiorze i która nie prezentuje typu przypisywanego kiedykolwiek temu w adcy. Budzi to 
w tpliwo , czy w istocie okre lenia te daj  si  sprostowa .
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Jak Kubiak 1970, odm. III:1. Mied , 0,26 g, 11,9 mm. Kat. 1674. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [157].

332*. b.d. [po 1455].
Av. schematyczny orze  w lewo.
Rv. schematyczna korona z krzy ami na obr czy i du ym pier cieniem pod obr cz .
Mied , skorodowany, 0,23 g, 11,5 mm. Kat. 3026. Wykop J, warstwa I, lu no.

333*. b.d. [po 1455].
Av. schematyczny orze  (zwrot nierozpoznany).
Rv. schematyczna korona z krzy ami na obr czy i du ym pier cieniem pod obr cz .
Mied , skorodowany, 0,28 g, 11,5 mm. Kat. 2681. Z przesiewania ziemi z wykopu G. By  sklejony 
z monet  nr 557.

334*. b.d. [po 1455].
Av. kreskowy wizerunek or a w koronie w prawo.
Rv. kreskowa korona z krzy ykami na dolnej obr czy, ni ej mo e pier cie .
Jak Kubiak 1970, odm. III:2. Mied , skorodowany, 0,30 g, 11,4 mm. Kat. 3082. Wykop J, cz  E, 
warstwa II/2 mech., lu no.

335*. b.d. [po 1455].
Av. wielobok imituj cy koron  z krzy ykami na obr czy, ni ej fragment pier cienia.
Rv. fragmentarycznie widoczny kreskowy orze .
Mied , 0,28 g, 11,0 mm. Kat. 2971. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

336*. b.d. [po 1455].
Av. korona o po czonych górnych, roz czonych dolnych p atkach, w dolnych polach krzy yki.
Rv. prymitywny orze .
Jak Kubiak 1970, odm. III:?. Mied , 0,35 g, 11,5 mm. Kat. 1678. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [158].

337*. b.d. [po 1455].
Av. nieregularna kratka (lub parokrotnie odbita uproszczona korona).
Rv. ko lawy orze  w lewo.
Jak Kubiak 1970, odm. III. Mied , ubytki, lakier, 0,35 g, 12,5 mm. Kat. 1809. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [159].

338. Kazimierz IV? [po 1455?].
Av. rysunek zbarbaryzowany, przypuszczalnie korona z pier cieniem pod spodem.
Rv. ze zbarbaryzowanego rysunku widoczna jest przypuszczalnie apa or a.
Mied , zgi ty w pó , 0,27 g, 11,2 mm. Kat. 2996. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

W adys aw III Warne czyk lub Kazimierz IV Jagiello czyk

Denary, men. Kraków
339. b.d. [po 1434].

Av. orze , silnie spatynowany.
Rv. korona z po czonymi górnymi p atkami.
Kubiak 1970, typ II-III. Bilon, 0,38 g, 11,9 mm. Kat. 2425. Wykop III, wkop 2 [160].

Jan Olbracht (1492-1501)

Pó grosze, men. Kraków
340*. b.d. [1492-98].

Av. MO T I LB RTI (Moneta Ioanni Alberti), orze  w koronie.
Rv. R GIS POLO I  (na przerywniku  wkl s y krzy , litera S odwrócona), korona otwarta 
z krzy ykami na obr czy.
Kopicki 1995, poz. 387. Srebro, 1,10 g, 16,8 mm. Kat. 1856. Z przesiewania ziemi z rowu przy 
fundamencie ciany N, na zewn trz ko cio a [172].
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341*. b.d. [1492-98].
Kopicki 1995, poz. 387. Srebro, 0,83 g, 18,4 mm. Kat. 3065. Wykop J, warstwa I, lu no.

342*. b.d. [1492-98].
Kopicki 1995, poz. 387. Srebro, 0,79 g, 17,5 mm. Kat. 1590. Z przesiewania [171].

343*. b.d. [1492-98].
Av. MO T I LB RTI, orze .
Rv. R GI\-POLO I , korona, ni ej Ró a.
Kopicki 1995, poz. 387. Srebro, 0,80 g, 17,9 mm. Kat. 1727. Wykop F, warstwa I/1 [170].

344*. b.d. [1498/9].
Av. MO T I LB RTI, Orze  w koronie.
Rv. R GIS POLO I  (litera S odwrócona), korona otwarta z krzy ykami na obr czy.
Kopicki 1995, poz. 386. Srebro, 0,93 g, 20,2 mm. Kat. 3067. Wykop J, warstwa I, lu no.

Aleksander Jagiello czyk (1501-1506)

Denar, men. Kraków
345*. b.d. [1506].

Av. orze  w koronie w prawo.
Rv. a urowa korona otwarta, na obr czy lady pi ciu wkl s ych pier cieni.
Friedensburg 1931, poz. 29411. Srebro, nieco skorodowany, 0,32 g, 12,2 mm. Kat. 3042. Wykop J, 
warstwa I, lu no.

Pó grosze, men. Kraków
346*. b.d. [1502-6].

Av. \\\\\D R D I G R X (Alexander Dei Gratia Rex), orze  w koronie, z wysuni tym j zy-
kiem.
Rv. MO T R GIS P\\\\\  (Moneta Regis Polonie), korona otwarta z wg bnymi kó kami na 
obr czy.
Kopicki 1995, poz. 389. Srebro, 0,96 g, 19,0 mm. Kat. 3069. Wykop J, warstwa I, lu no.

347*. b.d. [1502-6], Kraków.
Av. LEX D R  D \\\  R X.
Rv. \\ T R GIS POLO I .
Kopicki 1995, poz. 389. Srebro, 1,00 g, 18,0 mm. Kat. 3011. Wykop I, cz  E, warstwa II/6 mech., 
lu no.

Zygmunt I (1506-1548)

Denary, men. Kraków
348*. b.d. [1526-27].

Av. korona o liliowatych ß euronach, z pi cioma wkl s ymi kó kami na obr czy, obr cz perspekty-
wiczna, wewn trz pusta, z boków S-P (Sigismundus Primus).
Rv. orze  o sercowatym korpusie i wysuni tym j zyku, w koronie, w prawo.
Typ niewyró niony dot d w literaturze katalogowej (zob. cz  II, rozdzia  9). Bilon, w ery koro-
zyjne, 0,23 g, 11,7 mm. Kat. 3517. Wykop K, warstwa I/1 mech.

349*. b.d. [1527-29].
Av. ozdobna otwarta korona, wewn trz obr czy skrzy owane pa ki, z boków S-P.
Rv. orze  w koronie w prawo.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,24 g, 12,0 mm. Kat. 2966. Wykop I, zasypisko wy-
kopu z 1952 r.

350*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, skorodowany, 0,21 g, 12,4 mm. Kat. 2979. Wykop I, 
cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

11  Tam b dna atrybucja; zob. cz  II, rozdzia  8.
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351*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, skorodowany, 0,21 g, 12,0 mm. Kat. 2981. Wykop I, 
cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

352*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, uszczerbiony, 0,24 g, 12,4 mm. Kat. 3005. Wykop I, 
cz  E, warstwa II/5 mech., lu no.

353*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, uszczerbiony, 0,32 g, 13,3 mm. Kat. 2941. Wykop I, 
zasypisko wykopu z 1952 r.

354*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,23 g, 12,1 mm. Kat. 3031. Wykop J, warstwa I, lu no.

355*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,22 g, 11,7 mm. Kat. 3047. Wykop J, warstwa I, lu no.

356*. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, ubytki korozyjne, 0,24 g, 12,1 mm. Kat. 3519. Wykop 
K, warstwa I/1 mech.

357. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,26 g, 12,2 mm. Kat. 1806. Z przesiania ziemi z wn -
trza ko cio a [175].

358. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,26 g (ubytki), 12,2 mm. Kat. 1830. Z przesiania zie-
mi z wn trza ko cio a [177].

359. b.d. [1527-29].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,24 g, 11,9 mm. Kat. 1751. Z przesiania ziemi z wn -
trza ko cio a [178].

360. b.d. [1527-29], Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9.
Bilon, 0,24 g (z lakierem), 12,2 mm. Kat. 1775. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [179].

361*. b.d. [1527-29].
Av. jw., z boków S-\. Rv. jw.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, uszczerbiony, 0,28 g, 12,6 mm. Kat. 3123. Wykop J, 
warstwa I, lu no.

362*. b.d. [1527-29].
Av. jw., z boków S-\. Rv. jw.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,35 g, 12,5 mm. Kat. 1853. Z przesiewania ziemi 
z rowu przy fundamencie ciany S, na zewn trz ko cio a [174].

363*. b.d. [1527-29], obustronnie przebity.
Av. korona, z prawej P, lady stempla rewersu.
Rv. orze , lady stempla awersu.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 9. Bilon, 0,28 g, 13,2 mm, Kat. 1813. Z przesiania ziemi z wn -
trza ko cio a [176].

364. b.d. [1527-29].
Nr inw. pol. 397/52/11. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [180].

365. b.d. [1527-29].
Nr inw. pol. 397/52/12. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [181].

Pó grosze, men. Kraków
366*. 1507.

Av. MON T SIGISMVNDI, orze  w koronie, z wysuni tym j zykiem.
Rv. R GIS PO\\\I I507, korona otwarta z kó kami na obr czy.
Kopicki 1995, poz. 406. Srebro, 0,98 g, 18,6 mm. Kat. 3068. Wykop J, warstwa I, lu no.

367*. r.? [1511?].
Av. M\N T SIGISMVNDI.
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Rv. \ GIS POLONI 15\\.
Kopicki 1995, poz. 413 (?). Srebro, 0,89 g, 18,0 mm. Kat. 3066. Wykop J, warstwa I, lu no.

Pó grosz fa szywy
368*. b.d. [po 1507].

Av. M\ T \\GISMV I, orze  w koronie w prawo.
Rv. R GI\ POLO\\\\I\OMI, korona o owalnej obr czy, zdobionej wg bnymi kó eczkami.
Na osi Av. w otoku wywiercony otwór, obecnie rozkawa kowany. Podobne do Hutten-Czapski 
1876-1916, poz. 9323. Mied  ze ladami srebrzenia lub cynowania, ubytki, 2 fragmenty, 0,50 g, 
17,4 mm. Kat. 3088. Wykop J, cz  E, warstwa II/4 mech., lu no.

Zygmunt III (1587-1632)

Denary, men. Kraków
369*. 1622.

Av. inicja  króla S pod koron  ß ankowan  przez dwie kropki, z boków data Z-Z.
Rv. pod koron  ß ankowan  przez dwie kropki tarcze z Or em i Pogoni , ni ej tarczka ze Snopkiem.
Kopicki 1974-1983, poz. III.3b. Bilon, 0,28 g, 14,2 mm. Kat. 1801. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [182].

370*. 1622.
Av. inicja  S pod koron  ß ankowan  przez dwie rozetki, z boków data Z-Z.
Rv. pod koron  ß ankowan  przez dwie rozetki tarcze z Or em i Pogoni , ni ej s abo widoczna 
tarczka ze Snopkiem.
Kopicki 1974-1983, poz. III.3b. Bilon, 0,26 g (ubytki), 14,3 mm. Kat. 1802. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [183].

371*. 1623.
Av. pod koron  inicja  S z tarczk  ze Snopkiem, z boków u góry rozetki, ni ej data Z-3.
Rv. pod koron  ß ankowan  przez dwie rozetki tarcze z Or em i Pogoni , ni ej s abo widoczna 
tarczka ze Snopkiem.
Kopicki 1995, poz. 573. Bilon, Skorodowany, 0,29 g, 14,3 mm. Kat. 3509. Wykop K, warstwa I, 
gruzowisko pod posadzka apsydy.

372* 1623.
Kopicki 1995, poz. 573. Bilon, 0,37 g, 14,7 mm. Kat. 3125. Wykop J, cz  E, poza wkopami 1 
i 2, warstwa II/5 mech.

373. 1624.
Av. pod koron  S, z boków 2-4.
Rv. kartusze z Or em i Pogoni , ni ej Snopek.
Kopicki 1974-1983, poz. III.5a. Bilon, 0,36 g (z lakierem), 15,0 mm. Kat. 1703. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [184].

Szel gi, men. Bydgoszcz
374*. 1613,

Av. SIG III D:G REX\POLONIÆ (Sigismundus III Dei Gratia Rex Poloniae), orze  ze Snopkiem 
na piersi.
Rv. SOLIDVS REGNI POLO (Solidus Regni Poloniae), pod koron  inicja  króla S ze Snopkiem, 
z boków 1-3.
Kopicki 1974-1983, poz. XXIV.2. Bilon, 0,60 g, 15,4 mm. Kat. 1616. Wykop D1, warstwa I/2, pod 
grobem nr 4 [185].

375*. 1623.
Av. SIG III DGR-POL MDL (Sigismundus III Dei Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lituaniae), 
S pod koron , ni ej god o herbu Sas (podskarbiego wielkiego koronnego Miko aja Dani owicza).
Rv. SOLIDR-POL 1623 (Solidus Regni Poloniae), tarcze z Or em, Pogoni  i Snopkiem.
Kopicki 1974-1983, poz. XXII.1a. Bilon, 0,53 g, 16,0 mm. Kat. 1648. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [186].
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376. 1623 (?).
Av. SIG\III\DG R\\\\\MDL.
Rv. \OLID\-POL 162\.
Kopicki 1974-1983, poz. XXII.1a (?). Bilon, 0,47 g (z lakierem), 15,7 mm. Kat. 1702. Z przesiania 
ziemi z wn trza ko cio a [187].

377*. 1625.
Av. +SIGIS·III·D:G\R\X\POLONIE, tarcza pi ciopolowa otoczona arabeskami, w niej skwadro-
wane Orze  i Pogo , w polu sercowym Snopek.
Rv. SOLIDVS·REGNI·POLO, pod koron  inicja  S, z boków data 2-5.
Kopicki 1995, poz. 724. Bilon, 0,41 g, 16,5 mm. Kat. 3140. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

378*. 1626.
Av. SI\I\\\\\D:G·REX·POLONIÆ, jw.
Rv. SOLIDVS·REGNI·POLO, pod koron  zamkni t  inicja  S z tarczk  ze Snopkiem po rodku, 
z boków data 2-6.
Kopicki 1995, poz. 726. Bilon, 0,42 g, 16,8 mm. Kat. 2918. Wykop I, warstwa I/1 mech., z prze-
siewania.

379*. 1626.
Av. +SIGIS III·D\G·REX·POLONIÆ. Rv. jw.
Kopicki 1995, poz. 726. Bilon, 0,49 g, 16,5 mm. Kat. 2663. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

380*. 1626.
Av. \SIGIS·III·D:G·REX\POLONIÆ. Rv. jw.
Kopicki 1995, poz. 726. Bilon, 0,48 g, 16,7 mm. Kat. 2950. Zasypisko wykopu z 1952 r.

381*. 1626.
Av. SIGIS·III·DG·REX·POLONIÆ. Rv. jw.
Kopicki 1995, poz. 726. Bilon, 0,50 g, 16,6 mm. Kat. 3550. Wykop K, warstwa I/4 mech., prze-
mieszana z wkopem 2.

382*. 1626.
Av. SIGIS·III·D:G\REX·POLONIÆ. Rv. jw.
Kopicki 1995, poz. 726. Bilon, 0,49 g, 16,7 mm. Kat. 3964. Wykop L, warstwa I/2 mech.

383*. 1626.
Av. SIGIS III D:G…
Rv. …REGNI POLO .
Kopicki 1974-1983, poz. XXV.3a. Bilon, niekompletny, 0,37 g, 15,2 mm. Kat. 1709. Z przesiewa-
nia ziemi z wn trza ko cio a [188].

Szel gi, men. Kraków
384*. 1622.

Av. pod koron  zamkni t  inicja y S R (Sigismundus Rex), ni ej mi dzy nimi tarczka ze Snopkiem, 
z boków dwie sze ciolistne rozetki.
Rv. SOLID. / REGNI. / POLON· / 16-22·, u do u god o herbu Sas.
Kopicki 1995, poz. 709. Bilon, 0,45 g, 16,0 mm. Kat. 2905. Wykop I, cz  W, warstwa II/1 mech.

385*. 1623.
Av. jw. Rv. \\OLID / \EGNI / POLON / 16-Z3, u do u god o herbu Sas.
Kopicki 1995, poz. 719. Bilon, 0,46 g, 15,5 mm. Kat. 2671. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

Szel gi, men. Olkusz
386*. 1591.

Av. SIG IIID GR -POL M D L, pod koron  inicja  S, z boków I-F (inicja y podskarbiego Jana 
Firleja), u do u tarcza z lwem krocz cym w prawo (herb Lewart J. Firleja).
Rv. SOLIDVS \-POLO1591, pod koron  tarcze z Or em i Pogoni , ni ej tarcza z zatartym Snopkiem.
Reyman 1975, poz. 595. Bilon, 0,89 g, 17,6 mm. Kat. 2662. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

387. 1593.
Znak „toporek” (Kaspra Rytkiera, mincmistrza).
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Kopicki 1974-1983, poz. III.1a? Nr inw. pol. 397/52/21. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, 
g b. –30 cm (Gum.) [189].

Szel g, men. nieokre lona
388. r.? [1588-1627].

Nr inw. pol. 397/52/24. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [190].
Szel gi fa szywe
389*. r.? [po 1599].

Av. \\\\III·DGREX\PO|||MD\, inicja  S z kartuszem pod koron .
Rv. poprzewracane litery bez sensu, pod koron  zamkni t  (umieszczon  wewn trz pola!) Orze  
i Pogo  bez tarcz, z boków 5-5 w lustrzanym odbiciu.
Imitacja szel gów typu Kopicki 1974-1983, poz. XVIII-XX, bitych w Poznaniu i Wschowie w la-
tach 1599-1601. Mied , 0,39 g, 16,1 mm. Kat. 3510. Wykop K, wkop 1.

390*. r.? [po 1625].
Av. imitacje liter, niekszta tny, odwrócony inicja  S z kartuszem pod koron .
Rv. imitacje liter, tarcza pi ciopolowa z niewyra nymi znakami.
Imitacja szel gów typu Kopicki 1974-1983, poz. XXV, bitych w Bydgoszczy od 1625 r. Mied , 
0,55 g, 15,5 mm. Kat. 1639. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [191].

Grosz, men. Bydgoszcz
391*. 1623.

Av. korona, SIG III D\G\ / REX POL / M D L .
Rv. GROSS\REG -POLO 1623, Orze  ze Snopkiem, ni ej god o herbu Sas.
Kopicki 1974-1983, poz. XIV.1. Bilon, ubytek, 0,48 g, 18,4 mm. Kat. 1687. Wykop C1, warstwa 
II/cz. W, pod trumn , skorodowana razem z monet  62 [192].

Pó toraki, men. Bydgoszcz
392*. 1621.

Av. SIGIS·3·D:G-REX·P\DúL·, pod koron  pi ciopolowa tarcza herbowa ze skwadrowanymi Or-
em i Pogoni , w polu sercowym Snopek, u do u tarczka z trójk .

Rv. MONE NO-\\G\POLO  (Moneta Nova Regni Poloniae), jab ko panowania, na nim 24, z bo-
ków data 2-1, ni ej herb Sas na tarczy z trzech uków.
Kopicki 1995, poz. 858. Srebro, 1,05 g, 19,7 mm. Kat. 2667. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

393*. 1623.
Av. SIGIS\3\D\G-REX PMDL.
Rv. MONE NO-REG POLO\, jab ko panowania, na nim 24, z boków data 2-3, ni ej herb Sas na 
tarczy z trzech uków.
Kopicki 1974-1983, poz. II

B
.12b. Srebro, 1,18 g, 19,4 mm. Kat. 2901. Wykop I, cz  W, warstwa 

II/1 mech.
394. 1623.

Av. SIGIS3DG-REXPMDL.
Rv. +MONE NO-REG POLO+.
Kopicki 1974-1983, poz. II

B
.12b. Srebro, 0,85 g, 19,5 mm. Kat. 1625. Wykop C, warstwa II/

a [193].
395*. 1623.

Av. jw. Rv. MONE NO-REGPOLO .
Kopicki 1974-1983, poz. II

B
.12b. Srebro, 1,08 g, 19,4 mm. Kat. 1690. Z przesiania ziemi z wn trza 

ko cio a [194].
396*. 1627.

Av. SIGIS·3·D:G-REX·P·MDL.
Rv. x MONE·NO-REG·POLO x, jab ko panowania, na nim Z4, z boków data 2-7, u do u herb 
Po ukoza (podskarbiego wielkiego koronnego Hermolausa Lig zy) na tarczy tzw. polskiej.
Kopicki 1974-1983, poz. II

B
.16a. Srebro, 1,11 g, 19,2 mm. Kat. 3080. Wykop J, cz  E, warstwa 

II/2 mech., lu no.
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397. r.? [1614-1627].
Nr inw. pol. 397/52/23. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [195].

Jan Kazimierz (1648-1668)

Szel gi, men. Ujazdów (w 1663 r. Ujazdów lub Kraków)
398*. 1660.

Av. IOAN·-CAS·REX, T.L.B. (Ioannes Casimirus Rex; Tito Livio Burattini, dzier awca mennic), 
g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. ·SOLID·REGNI-POLON·1660, orze , na piersi tarczka ze Snopkiem, w otoku u do u god o 
herbu lepowron (podskarbiego wielkiego koronnego Jana Kazimierza Krasi skiego).
Mied , 1,06 g, 16,3 mm. Kat. 3535. Wykop K, warstwa I/2 mech.

399*. 1660.
Du a g owa króla.
Mied , 1,27 g, 15,7 mm. Kat. 1770. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [196].

400. 1660.
Du a g owa króla.
Mied , 1,09 g, 15,9 mm. Kat. 1695. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [197].

401. 1660.
Ma a g owa króla.
Mied , skorodowany, 0,90 g (z lakierem), 15,6 mm. Kat. 1759. Z przesiania ziemi z wn trza ko -
cio a [198].

402*. 1660.
Ma a g owa króla.
Mied , 1,31 g, 15,7 mm. Kat. 1649. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [199].

403. 1660.
Mied , 1,15 g (z lakierem), 16,3 mm. Kat. 1756. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [200].

404. 1660. Nr inw. pol. 394/52. Wewn trz ko cio a, g b. –90 cm (Gum.) [201].
405. 1660.

Nr inw. pol. 397/52/25. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [202].
406*. 1661.

Av. IOAN·-·CAS·REX, \\\\B.
Rv. ·SOLID\REGN-\OLON 1661.
Mied , 1,22 g, 15,7 mm. Kat. 2954. Zasypisko wykopu z 1952 r.12

407. 1661.
Av. IOAN·-CAS\\\\.
Rv. SOLIDúREG-POLO·1661.
Mied , 1,32 g, 15,7 mm. Kat. 1857. Z przesiewania ziemi z rowu przy fundamencie ciany N, 
na zewn trz ko cio a [217].

408. 1661.
Av. ·IOAN·-CAS\\\\, TúLúB.
Rv. SOLIDVS\\\\\\\\OL·1661.
Mied , wytarty, 0,95 g, 15,6 mm. Kat. 3544. Wykop K, wkop B. Kostrzewskiego.

409. 1661.
Av. IOAN·-CAS·REX.
Rv. SOLI\\\\G-POLONI·1661.
Mied , wytarty, 0,86 g, 16,0 mm. Kat. 3052. Wykop J, warstwa I, lu no.

410. 1661.
Av. IOAN·-CAS·REX, ·T·L B, ma a g owa króla, dwukrotnie wybity.
Rv. SOLID·REGN-POLONI·1661.

12  Mimo nieco nietypowej stylizacji portretu i or a wydaje si , e moneta jest prawdziwa.
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Mied , skorodowany, 1,10 g, 15,9 mm. Kat. 3000. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.
411. 1661.

Mied , 1,11 g, 15,8 g. Kat. 1688. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [203].
412. 1661.

Mied , 1,12 g, 15,5 mm. Kat. 1611. Wykop D, z przesiewania [204].
413. 1661.

Mied , 0,99 g (z lakierem), 15,6 mm. Kat. 1728. Wykop F, warstwa I/1 [205].
414. 1661.

Mied , 1,11 g, 15,6 mm. Kat. 1757. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [206].
415*. 1661.

Mied , 1,20 g, 15,9 mm. Kat. 1691. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [207].
416. 1661.

Nr inw. pol. 397/52/26. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [208].
417. 1661 (?).

Mied , 1,58 g (z lakierem), 15,9 mm. Kat. 1747. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [209].
418*. 1663.

Av. ·IOAN-CAS·REX, T.L.B.
Rv. · S\\\D·REG·-·POLO·1·6·6·3.
Mied , 0,97 g, 15,6 mm. Kat. 3130. Wykop J, cz  W, warstwa II/2 mech.

419*. 1663.
Av. IOAN\-·CAS·REX, T·L·B..
Rv. SOLID·REG·-P\\O·1·6·6·3·.
Mied , 1,30 g, 16,4 mm. Kat. 3049. Wykop J, warstwa I, lu no.

420*. 1663.
Av. IOAN·-·CAS\\\\.
Rv. ·SOLID\REG\\POLOú1ú6ú6·3, orze  o ma ych skrzyd ach.
Mied , 0,87 g, 16,0 mm. Kat. 1858. Z przesiewania ziemi z rowu przy fundamencie ciany N, 
na zewn trz ko cio a [214].

421. 1663.
Av. \OAN·-CAS\\\\.
Rv. \\LID·REG·-·POLO·1·6·6·3.
Mied , 1,03 g, 15,4 mm. Kat. 2914. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

422. 1663.
Av. IOAN·-CAS·REX, ·T.L.B.
Rv. SOLID\\REG·-POLO\1·6·6·3.
Mied , 0,95 g, 15,4 mm. Kat. 2995. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

423. 1663.
Av. IOA\\-\\\\\EX, ·T·L.B.
Rv. \\\\D·REGú-úPOLO\1ú6ú6ú3.
Mied , 0,96 g, 15,7 mm. Kat. 3530. Wykop K, warstwa I/2 mech.

424. 1663.
Mied , 1,12 g, 15,9 mm. Kat. 1623. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [210].

425*. 1663.
Mied , 1,28 g, 16,5 mm. Kat. 1634. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [211].

426. 1663.
Mied , 1,02 g, 15,5 mm. Kat. 1793. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [212].

427. 1663.
Mied , 1,02 g, 15,6 mm. Kat. 2427. Wykop IV, warstwa I dar  [213].

428. 1663.
Mied , 1,16 g, 15,9 mm. Kat. 1698. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [215].
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429. 1663.
Mied , 1,23 g (z lakierem), 15,6 mm. Kat. 1761. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [216].

430*. 1663.
Mied , wywiercony ma y otwór 0,6 mm, 1,13 g, 15,4 mm. Kat. 1692. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [218].

431. 1663 (?).
Mied , 1,29 g, 15,7 mm. Kat. 1614. Wykop D1, warstwa I/1 [219].

432. 1663 (?).
Av. IOAN·-…, ·T…
Rv. …POL…663(?), napisy nieczytelne (podwójnie wybity).
Mied , 1,37 g, 16,0 mm. Kat. 2984. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

433*. 1664.
Av. \\AN·-·CAS·REX.
Rv. SOLID·R·EG-P\\\·1 664.
Mied , 1,30 g, 15,3 mm. Kat. 3018. Wykop J, warstwa I, lu no.

434*. 1664.
Av. IOAN·-CAS·REX, ·T.L·B·.
Rv. SOLID·REG·-POLO·1664, god o herbu lepowron z podkow .
Mied , 1,29 g, 15,8 mm. Kat. 2980. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

435*. 1664.
Av. IOAN·-CAS·REX, ·T·L·B.
Rv. SOLID·REG-POLO·1664·. Mied , 1,17 g, 15,7 mm. Kat. 3086. Wykop J, cz  E, warstwa 
II/3 mech., lu no.

436. 1664.
Av. IOA\\-\\\\REX, ·T.L.B.
Rv. SOLID\REG-POLO\\66 4.
Mied , skorodowany, 1,19 g, 15,7 mm. Kat. 2967. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

437. 1664.
Av. IOAN·-·CAS·REX.
Rv. ·SOLID\\\G-POLO·166 4ú.
Mied , 1,52 g, 17,0 mm. Kat. 2906. Wykop I, warstwa II/3 mech., grób 2/98.

438. 1664.
Av. IOAN·-CAS·REX.
Rv. SOLID\REG-P\\O·1664.
Mied , skorodowany, 0,97 g, 14,8 mm. Kat. 2976. Zasypisko wykopu z 1952 r.

439. 1664.
Av. IOAN·-CAS·REX·, ·T·L.B..
Rv. SOLID \EG-POLO\\\4, god o herbu lepowron z podkow , dwukrotnie wybity.
Mied , 1,26 g, 16,7 mm. Kat. 3029. Wykop J, warstwa I, lu no.

440. 1664.
Av. \\\\-\AS·REX, …L·B.
Rv. úS\\\\\\\G-POLO·1664ú.
Mied , skorodowany, 0,97 g, 15,3 mm. Kat. 3046. Wykop J, warstwa I, lu no.

441. 1664.
Av. \\ANú-CAS·REX, …B.
Rv. ·SOLID·REG-POLO·1\\4ú.
Mied , 1,42 g, 15,9 mm. Kat. 3061. Wykop J, warstwa I, lu no.

442. 1664.
Av. …CAS·REX, .T.\\\\.
Rv. \\LID·REG·-POLO·1664·.
Mied , 0,96 g, 15,8 mm. Kat. 3015. Wykop J, warstwa I, lu no.
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443. 1664.
Av. I\\N·-·CAS\\\X, ·T·L·B.
Rv. \OLID·REG-\OLO·1664.
Mied , 0,99 g, 16,0 mm. Kat. 2911. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

444. 1664.
Av. IOAN·-CASR·EX, ·T·L·B.
Rv. ·SOLID·REG-POLO·1664·.
Mied , 1,38 g, 15,5 mm. Kat. 3132. Wykop J, cz  W, warstwa II/2 mech.

445. 1664.
Av. IOAN\-\\\\REX.
Rv. \\\\DREG-POLO\\\4.
Mied , skorodowany, 0,62 g, 16,3 mm. Kat. 3035. Wykop J, warstwa I, lu no.

446. 1664.
Mied , silnie skorodowany, 0,50 g, 14,4 mm. Kat. 3129. Wykop J, warstwa II/1 mech., wkop grobu 
39/98.

447. 1664.
Mied , 0,84 g, 15,4 mm. Kat. 1618. Wykop C, warstwa I/2 [220].

448. 1664.
Mied , 0,93 g, 16,4 mm. Kat. 1601. Wykop A1, g . 100,97, S 70, E 20 cm [221].

449. 1664.
Mied , 1,15 g, 16,2 mm. Kat. 1647. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [222].

450. 1664.
Mied , 1,23 g, 15,8 mm. Kat. 1605. Z przesiewania [223].

451*. 1664.
Mied , 1,29 g, 15,7 mm. Kat. 1653. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [224].

452. 1664.
Mied , 0,91 g, 15,9 mm. Kat. 1718. Wykop E, z przesiewania ziemi z ca ego wykopu [225].

453. 1664.
Mied , 0,91 g, 16,0 mm. Kat. 1720. Wykop E1 [226].

454. 1664.
Mied , 0,98 g (z lakierem), 15,7 mm. Kat. 1763. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [227].

455. 1664.
Mied , 1,01 g (z lakierem), 15,6 mm. Kat. 1745. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [228].

456. 1664.
Mied , 1,01 g, 15,5 mm. Kat. 1796. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [229].

457. 1664.
Mied , 1,03 g (z lakierem), 16,1 mm. Kat. 1758. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [230].

458. 1664.
Mied , 1,04 g, 15,7 mm. Kat. 1755. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [231].

459. 1664.
Mied , 1,22 g (z lakierem), 15,9 mm. Kat. 1764. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [232].

460. 1664.
Mied , 1,26 g (z lakierem), 16,1 mm. Kat. 1774. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [233].

461. 1664.
Mied , 1,32 g, 15,5 mm. Kat. 1628. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [234].

462*. 1664.
Mied , 1,52 g, 17,4 mm. Kat. 1721. Wykop F, warstwa I/1 [235].

463. 1664.
Nr inw. pol. 397/52/27. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [236].

464. 1664 (?).
Mied , 1,61 g, 15,7 mm. Kat. 1627. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [237].
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465*. 1665.
Av. IOAN-·CAS·REX, ·T·L·B.
Rv. SOLID·REG-POLO·1665·.
Mied , 1,36 g, 15,2 mm. Kat. 2952. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

466. 1665.
Av. \\AN·-CAS·REX.
Rv. ·SOLID·REG-POLO·166ú5·.
Mied , 0,98 g, 15,4 mm. Kat. 3056. Wykop J, warstwa I, lu no.

467. 1665.
Av. IOAN·-CAS\\\\.
Rv. SOLID·REG-P\OLO·1665ú.
Mied , 0,93 g, 16,0 mm. Kat. 2655. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

468. 1665.
Av. \OAN·-CAS\\\\.
Rv. SOLID·REG\\\\\\1665·.
Mied , 0,93 g, 15,5 mm. Kat. 3120. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

469. 1665.
Av. IOANú-CAS·REX, T·L·B.
Rv. · SOLID·REG·-·PO\\\\\\5.
Mied , w ery, 1,49 g, 16,0 mm. Kat. 3525. Wykop K, wkop 2.

470. 1665.
Av. IOAN·-·CAS·REX, T·L\\\.
Rv. SOLID·REG-POLO·1665·.
Mied , ob amany, 0,74 g, 15,9 mm. Kat. 3531. Wykop K, warstwa I/2 mech.

471. 1665.
Av. nieczytelny. Rv. SO…-POLO·1665·.
Mied , silnie skorodowany, 0,75 g, 14,9 mm. Kat. 2986. Wykop I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

472. 1665.
Mied , 1,04 g, 15,4 mm. Kat. 1652. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [238].

473. 1665.
Mied , 1,04 g, 15,9 mm. Kat. 1851. Z przesiania ziemi z zewn trza ko cio a, rów przy cianie 
zach. [239].

474. 1665.
Mied , 1,15 g, 15,7 mm. Kat. 1832. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [240].

475*. 1665.
Mied , 1,27 g, 15,7 mm. Kat. 1773. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [241].

476. 1665.
Mied , 1,27 g, 15,8 mm. Kat. 1738. Wykop F, warstwa I/2 [242].

477. 1665.
Nr inw. pol. 397/52/28. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [243].

478. 166? [1663-65].

Mied , 1,16 g, 15,5 mm. Kat. 1739. Wykop F, warstwa I/2 [244].

479*. 16\\ [1659-65].

Av. IOAN\-CAS·REX, \T·L·B.

Rv. \ SOLIDúREG-POLOú16\\, god o herbu lepowron z opuszczon  g ow .

Mied , 1,20 g, 15,5 mm. Kat. 3538. Wykop K, warstwa I/2 mech.

480. r.? [1659-65].

Av. nieczytelny, Rv. …EGNI… fragment or a.
Mied , rozklepany, 0,95 g, 17,0 mm. Kat. 3513. Wykop K, warstwa I/1 mech.

481. r.? [1659-65].
Av. IOAN-CAS·REX.
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Rv. \\LID·REG-POL\\\\\.
Mied , skorodowany, 0,97 g, 15,6 mm. Kat. 2946. Zasypisko wykopu z 1952 r.

482. r.? [1659-65].
Av. IOAN·-CAS·REX, T.L.\·.
Rv. SOLID·REG-POLO\\\\\\\, god o herbu lepowron z podkow .
Mied , skorodowany, pogi ty, 0,47 g, 16,2 mm. Kat. 2933. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech., 
lu no.

483. r.? [1659-65].
Av. \IOAN·-CA\\\\.
Rv. …OLO…
Mied , wytarty, 1,05 g, 15,3 mm. Kat. 3040. Wykop J, warstwa I, lu no.

484. r.? [1659-65].
Av. IOAN·-·CA\\\\\, T\\\\, ma a g owa króla.
Rv. SOLID REG-POL\\\\\\.
Mied , skorodowany, 1,04 g, 15,7 mm. Kat. 3058. Wykop J, warstwa I, lu no.

485. r.? [1659-65].
Av. IOAN·-CA\\\\\.
Rv. \\LID·\\G·-POLO·1\\\.
Mied , 0,66 g, 15,5 mm. Kat. 3093. Wykop J, warstwa I, lu no.

486. r.? [1659-65].
Av. \\AN-CAS\\\\.
Rv. SOLIDR\\\POLO·1664.
Mied , skorodowany, 1,34 g, 16,0 mm. Kat. 3104. Wykop J, warstwa I, lu no.

487. r.? [1659-65].
Av. IO\N\-\\\\REX, ·T·L·B.
Rv. \\LID·REG·-POLO.
Mied , skorodowany, 1,03 g, 15,8 mm. Kat. 2916. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

488. r.? [1659-65].
Mied , 1,14 g, 15,6 mm. Kat. 1598. Z przesiewania [245].

489. r.? [1659-65].
Mied , skorodowany, 0,84 g, 15,6 mm. Kat. 1595. Z przesiewania [246].

490. r.? [1659-65].
Mied , 1,20 g, 15,4 mm. Kat. 1748. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [247].

491. r.? [1659-65].
Mied , 1,20 g, 15,6 mm. Kat. 1821. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [248].

492. r.? [1659-65].
Mied , 1,22 g, 15,8 mm. Kat. 2431. Wykop IIIa, warstwa Va/1, cz  S [249].

493. r.? [1659-65].
Mied , 1,60 g, 16,3 mm. Kat. 1795. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [250].

494. r.? [1659-65].
Mied , 1,17 g (z lakierem), 15,5 mm. Kat. 1762. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [251].

495. r.? [1659-65].
Nr inw. pol. 397/52/29. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [252].

496. Jan Kazimierz (?), szel g miedziany r.? [1659-65].

Moneta zupe nie skorodowana, hipotetyczne rozpoznanie na podstawie przypuszczalnych resztek odci-

sku stempla. Mied , 0,23 g, 12,4 mm. Kat. 3134. Wykop J, warstwa II/2 mech., wkop grobu 41/98.

Szel gi fa szywe
497*. „1660”.

Av. IOAN -CASREX TL\, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.

Rv. SOLIIDREGWIROIOW660 , orze  ze Snopkiem na piersi.

Mied , 0,75 g, 15,2 mm. Kat. 1723. Wykop F, warstwa I/1. Wyobra enia stosunkowo poprawne [253].
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498*. „1664”.

Av. IOAZ-CASREX, g owa w prawym proÞ lu.

Rv. SOLIDREGPOLO1664, orze  ze Snopkiem na piersi

Mied , 1,18 g, 13,3 mm. Kat. 1594. Z przesiewania. Moneta stosunkowo poprawna [254].

499*. „1004” [po 1664].

Av. IOA/AN·-\AS·RIX, ·T.L:B., dwukrotnie wybity.

Rv. SOLI\\EG-POLO·1OO4, zamiast lepowrona znak podobny do .

Mied , 0,99 g, 16,0 mm. Kat. 3028. Wykop J, warstwa I, lu no.

500*. „166\” [po 1660].

Av. I o .-C 8REX, portret bliski orygina om.

Rv. \\\IDREC- POLO166\, s abo czytelny, poprawny orze , pod nim schematyczny lepowron.

Mied , 1,21 g, 15,8 mm. Kat. 3054. Wykop J, warstwa I, lu no.

501*. „1666”.

Av. IO… …X, T L T, zarysy portretu.
Rv. SOLIDREGNPOLONI I666, orze  w koronie, w wi kszo ci nieczytelny (z powodu zapadni -
cia metalu w negatywie awersu).
Mied , skorodowany, 1,27 g, 16,1 mm. Kat. 2919. Wykop I, warstwa I/1 mech., z przesiewania.

502*. „16” [po 1659].

Av. …-CASREx, inicja y niewyra ne, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. SOLIDEG [schematyczny lepowron] POLO16 , masywny, w ski orze  z tarczk  na piersi.
Mied , wyci cie po s siednim kr ku, 1,14 g, 15,5 mm. Kat. 3539. Wykop K, warstwa I/2 mech.

503*. „60” [po 1660].

Av. IOA -CASREX, T I L.

Rv. SoLIDREG-POLONI6o.

Mied , 1,08 g, 16,9 mm. Kat. 3032. Wykop J, warstwa I, lu no.

504*. b.d. [po 1659].

Av. \OAN-CASREX, cz  portretu królewskiego dwukrotnie wbita w stempel.

Rv. SoLIDRE\\\PoI \1 [tu trzy znaki imituj ce cyfry], orze  o nieproporcjonalnie cienkiej szyi i ma-

sywnych nogach.

Mied , 0,78 g, 15,7 mm. Kat. 2951. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

505*. b.d. [po 1659].

Av. Io·AN· · ·-CAS\\\\, T\\\\, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.

Rv. \OLIDREC···\\\\\, niewyra ny Orze .

Mied , wyci cie po s siednim kr ku, 0,50 g, 15,7 mm. Kat. 3965. Wykop L, warstwa I/2 mech.

August III (1733-1763), ksi  elektor saski13

Szel gi, men. Gubin lub Grünthal

506. 1752.

Na Rv. litera mennicza A (nierozpoznana sygnatura).

Nr inw. pol. 397/52/35. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [255].

507*. 1753.

Av. AUGUSTUS III REX POL (Augustus III Rex Poloniae), popiersie króla w p aszczu na zbroi 

i w peruce w prawo.

Rv. \L.SAX.1753 (Elector Saxoniae), kartusz z herbami Polski, Litwy i Saksonii, u do u H (nie-

rozpoznana sygnatura).

Mied , 1,09 g, 14,6 mm. Kat. 1612. Wykop D, z przesiewania [256].

508*. 1753.

Av. AUGUSTUS III REX POL.

Rv. EL.SAX.1753, litera mennicza nieczytelna.

13  W sprawie kwaliÞ kacji prawnej monet Augusta III z polskimi stemplami zob. cz  I, rozdzia  1f.
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Mied , 1,14 g, 14,1 mm. Kat. 3055. Wykop J, warstwa I, lu no.
509*. 1754.

Av. AUGUSTUS II\\\\\\\\L.
Rv. \\\SAX·1754, u do u H.
Mied , 1,14 g, 15,0 mm. Kat. 2675. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

510*. 1754.
Av. AUGUSTUS III REX POL.
Rv. EL·SAX·1754, u do u H.
Mied , 1,01 g, 14,6 mm. Kat. 3521. Wykop K, warstwa I/1 mech.

511*. 1755.
Av. AUGUSTUS III REX P\L.
Rv. EL:SAX:1755, litera mennicza niewidoczna.
Mied , 1,14 g, 14,5 mm. Kat. 2680. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

512. r.? [1749-1755].
Nr inw. pol. 397/52/36. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [257].

Grosze, men. Gubin lub Grünthal
513*. 1754.

Av. AVGVSTVS III RE…, popiersie króla w p aszczu na zbroi i w peruce w prawo.
Rv. EL.SAX:1754, kartusz z herbami Polski, Litwy i Saksonii, u do u H.
Mied , 3,52 g, 21,1 mm. Kat. 1689. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [258].

514*. 1755.
Av. AUGUSTUSIII\\XPOL, popiersie króla w peruce i p aszczu w prawo.
Rv. EL\SAX:1755, u do u cyfra 3.
Mied , 3,88 g, 21,4 mm. Kat. 3107. Wykop J, cz  W, warstwa II/1 mech., lu no.

515*. 1755.
Av. AUGUSTUS III \\\\\OL.
Rv. EL\SAX:1755, u do u H.
Mied , 3,68 g, 19,8 mm. Nr inw. pol. 158/94. Wykop IV, warstwa I dar  [259].

Stanis aw August (1764-1795)

Grosze, men. Kraków14

516*. 1765.
Av. pod koron  monogram króla SAR  (Stanislaus Augustus Rex) rozdziela dat  17-65.
Rv. I.GROSSVS RE\\POL:M:D:L: (1 grossus Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae), pi cio-
polowa kolista tarcza herbowa Rzeczypospolitej otoczona wie cem laurowym, u do u G  (Piotr 
Miko aj Gartenberg, dzier awca mennic).
Plage 1913, poz. 33. Mied , 3,85 g, 20,9 mm. Kat. 1683. Wykop C1, warstwa I [262].

517. 1767.
Av. pod koron  monogram króla SAR   rozdziela dat  17-67.
Rv. I·GROSSVS REG:POL:M:D:L:, pi ciopolowa kolista tarcza herbowa Rzeczypospolitej oto-
czona wie cem laurowym, ni ej G.
Plage 1913, poz. 88. Mied , 4,22 g, 21,2 mm. Kat. 3076. Zasypisko wykopu z 1952 r.

Grosz, men. nieokre lona (Kraków lub Warszawa)
518. 1768.

Znak G.
Nr inw. pol. 277/52 (Gum.) [261].

14  W sprawie przypisania do mennic: Janke 2004.
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Aleksander I (1815-1825), cesarz Rosji

Grosz, men. Warszawa
519. 1824.

Av. rosyjski Orze  dwug owy w koronach, z koron  zawieszon  u góry, p aszczem z owaln  tarcz  
Or em polskim na piersi, z ber em i mieczem w prawej a globem w lewej apie, z boków ogona 
inicja y I -B  (Jakub Benik, intendent mennicy).
Rv. 1 / GROSZ / POLSKI / 1824, do em w otoku zupe nie zatarty napis [Z MIEDZI KRAIOWEY].
Plage 1972, poz. 214-215. Mied , wytarty, 2,58 g, 19,2 mm. Kat. 2961. Wykop I, cz  E, warstwa 
II/3 mech., lu no.

Polska lub Litwa

Jan Kazimierz (1648-1668)

Szel g, men. nieokre lona
520*. r.? [1659-1666] (pseudobrakteat).

Av. IOA\-\AS·REX, ·T.L.B, g owa króla w wie cu laurowym w prawo.
Rv. negatyw Av.
Mied , 1,12 g, 15,6 mm. Kat. 1792. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [263].

Polska – miasto ob enica

Zygmunt III (1587-1632)

Denary, men. ob enica
521*. 1623.

Av. inicja  króla S (typ 4b) pod koron  (typ 6c), z boków Z-3.
Rv. pod koron  (typ 6b) tarcze z Or em i Pogoni  (typ 10d lub i), ni ej god o herbu Bróg.
Kopicki 1974-1983, poz. V.2b; Opozda 1975, typ V, brak odm. Bilon, 0,30 g, 14,4 mm. Kat. 1651. 
Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [264].

522*. 1623.
Av. inicja  S ze Snopkiem pod koron , z boków Z-3.
Rv. tarcze z Or em i Pogoni , nad nimi korona, pod nimi god o herbu Bróg, lady przebicia.
Kopicki 1974-1983, poz. V.2b; Opozda 1975, odm. V.l. Bilon, 0,25 g, 13,6 mm. Kat. 1820. Z prze-
siania ziemi z wn trza ko cio a [265].

Kwartniki (ternary), men. ob enica
523*. 1624.

Av. SIG3DGREXPMDL  (Sigismundus III Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lituaniae), 
inicja  króla S z kartuszem ze Snopkiem, u góry nomina  III .
Rv. ANNO -1624 , pod koron  kartusze herbowe z Or em i Pogoni , ni ej god o herbu Bróg.
Opozda 1975, odm. IIe, wariant 1. Bilon, skorodowany, 0,31 g, 14,3 mm. Kat. 3142. Wykop I, 
cz  E, warstwa II/6 mech., wkop grobu 46/98.

524*. 1625.
Av. SIG\\\…, pod koron  (typ 7gx?) inicja  S ze Snopkiem (typ 5g), fragment drugiego stempla.
Rv. +TERNA-RIVS 16Z5, kartusze z Or em i Pogoni  (typ 11g?) pod wspóln  koron  (typ 7g), 
mi dzy nimi u do u niewidoczny Bróg.
Kopicki 1974-1983, brak poz.; Opozda 1975, typ II, brak odm. Bilon, 0,33 g, 15,6 mm. Kat. 1742. 
Wykop F, warstwa I/2 [266].
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525*. 1627.
Av. SIG·III DG REXPOMDL, pod koron  inicja  S, z boków cyfry 2-7.
Rv. \ERNARIVS\\\\\N1627, niewyra na tarcza herbowa, w polu 1. widoczny Orze , 2. – Pogo  
i u do u god o herbu Bróg, z boków woluty.
Opozda 1975, odm. IVb.3, 4, 6 lub 7. Bilon, 0,35 g, 16,1 mm. Kat. 3962. Wykop L (osypisko pro-
Þ lu W), warstwa I/1 mech.

526*. 1627.
Av. S…DGREX POM D L, inicja  S, z boków 2-7.
Rv. TERNARIVS LOB AN 1627 (Ternarius Lobzenicensis Anno 1627), herb wielopolowy bez korony: 
Orze , Pogo , w tarczy sercowej Snopek, w dolnym polu herb Bróg z par  gwiazdek i par  kropek.
Kopicki 1974-1983, poz. VII.2a; Opozda 1975, odm. IVb. Bilon, 0,40 g, 16,5 mm. Kat. 1778. Wy-
kop F, z przesiania ziemi [267].

527*. 1630.
Av. SIGIIIDG\\\\\\DL, pod koron  inicja  S z tarczk  ze Snopkiem; stempel nieco przesuni ty w le-
wo-dó .
Rv. +\\R ARIV\\\\\\A 30. pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , mi dzy nimi god o herbu Bróg.
Opozda 1975, odm. IIk2. Bilon, 0,42 g, 15,9 mm. Kat. 2937. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech., 
lu no.

528*. 1630.
Av. S\\\\\\\\EXP MD L, pole jw.; stempel nieco przesuni ty w prawo, fragment s siedniego stempla.
Rv. +TERNARI\SLOBZAN30.
Opozda 1975, odm. IIk. Bilon, 0,49 g, 15,4 mm. Kat. 2938. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech., 
lu no.

529*. 1630.
Av. \IGIII… …MDL, pod koron  inicja  S z niewidocznym Snopkiem na tarczy, stempel przesu-
ni ty w lewo w dó .
Rv. \TER… …\AN30, Orze  w koronie z g ow  w prawo i Snopkiem na piersi; stempel przesuni -
ty w prawo w dó , fragment s siedniego stempla z legend  …NA…
Opozda 1975, odm. Vc, Bilon, wyci cie po s siednim kr ku, 0,39 g, 16,1 mm. Kat. 3128. Wykop 
J, warstwa II/1 mech., wkop grobu 39/98.

530*. r.? [1630?].
Av. SIGII\\\, pod fragmentarycznie widoczn  koron  inicja  S z tarczk  ze Snopkiem; stempel 
przesuni ty w prawo, fragment s siedniego stempla z legend  OMDL.
Rv. +TER AR\\\ LOBZ\\\\, pod koron  dwa kartusze z Or em i Pogoni , mi dzy nimi s abo wi-
doczne god o herbu Bróg.
Opozda 1975, odm. II(k?). Bilon, 0,39 g, 16,1 mm. Kat. 3127. Wykop J, warstwa II/1 mech., wkop 
grobu 39/98.

531*. 1630 (?).
Av. …POMDL, inicja  S (bez dodatkowej obwódki); stempel przesuni ty w prawo, fragment dru-
giego: …IG\III…, mi dzy nimi rozety.
Rv. …VSLOBZAN30, Orze  ze Snopkiem na piersi i god em herbu Bróg na ogonie,
Kopicki 1974-1983, poz. VIII.3; Opozda 1975, odm. Vc. Bilon, 0,43 g, 15,6 mm. Kat. 1800. 
Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [268].

Polska – miasto Pozna

Ludwik (1370-1382), król W gier i Polski

Denar, men. Pozna
532*. b.d. [1370-86].
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Av. tarcza dzielona w s up; w polu prawym 3 belki, w lewym 5 lilij.
Rv. skrzy owane klucze o rombowatych uchach, mi dzy nimi u góry litera P.
Kopicki 1995, poz. 7943b;, Piekosi ski 1878, poz. 22. Srebro, 0,11 g, 11,5 mm. Kat. 3115. Wykop 
J, zasypisko wykopu z 1952 r.

Bezkrólewie (1382-4) lub Jadwiga (1384-1399), królowa Polski (?)

Denar
533*. b.d. [1382-6 (?)]

Av. masywna, majuskulna litera P (z jej lewej strony powinny by  trzy u o one w trójk t pier cie-
nie, tu jednak zupe nie zniszczone).
Rv. fragmentarycznie czytelny heraldyczny orze .
Kopicki 1995, poz. 7939. Srebro, skorodowany, liczne ubytki, 0,07 g, 11,9 mm. Kat. 2965. Wykop 
I, cz  E, warstwa II/4 mech., lu no.

Zygmunt III (1587-1632)

Kwartniki (ternary), men. Pozna
534*. 1605.

Av. skrzy owane klucze, u góry III, z boków data 0-5.
Rv. pod koron  tarcze z Or em i Pogoni , u do u ma y herb Lewart.
Kopicki 1974-1983, poz. III.2b. Bilon, 0,42 g, 14,7 mm. Kat. 1716. Wykop E, z przesiewania ziemi 
z ca ego wykopu [269].

535. 1611.
Kopicki 1974-1983, poz. III.8? Nr inw. pol. 397/52/22. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, 
g b. –30 cm (Gum.) [270].

536*. 1615 (?).
Av. tarcze z Or em i Pogoni  pod koron , u do u herb Snopek.
Rv. skrzy owane klucze, u góry III, z boków data 1-5?.
Kopicki 1974-1983, poz. III.10. Bilon, 0,36 g, 15,9 mm. Kat. 1823. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [271].

537*. 1624.
Av. REG·PO-1624· (Regni Poloniae), pod koron  zamkni t  kartusze z Or em i Pogoni , ni ej 
mi dzy nimi god o herbu Poznania – dwa skrzy owane klucze – wchodzi na obwódk  pere kow .
Rv. TERNARIVS·POSNA (Ternarius Posnaniensis), inicja  S z kartuszem ze Snopkiem, 
u góry ·III·,
Kopicki 1995, poz. 7995. Bilon, w ery, 0,36 g, 14,0 mm. Kat. 2660. Z przesiewania ziemi z wy-
kopu G.

538*. 1626.
Av. SIG·III·D·G·REX·PO·M·D, pod koron  zamkni t  inicja  S, na nim kartusz ze Snopkiem.
Rv. TERNARI-POS·1626, pod koron  kartusze z Or em i Pogoni , ni ej dwa skrzy owane klucze.
Kopicki 1995, poz. 7998. Bilon, 0,52 g, 15,5 mm, 90°. Kat. 3099. Wykop J, warstwa I, lu no.

539*. 1627.
Av. \IG·III·DG·REX·PO \\\, pod koron  inicja  S z kartuszem ze Snopkiem, z boków 2-7.
Rv. TERNARI·-POS\\\\, pod koron  tarcza pi ciopolowa, 1 – Orze , 2 – Pogo , 3 – gwiazda, 
4 – gwiazda, 5 – Snopek, u do u po o one skrzy owane klucze.
Kopicki 1974-1983, poz. VIII.2. Bilon, 0,51 g, 16,1 mm. Kat. 2956. Zasypisko wykopu z 1952 r.

540*. 1627.
Av. SIG III DG\REX PO MD , pole jw.
Rv. \ERNARI\\\\\ 1627, pole jw.
Kopicki 1974-1983, poz. VIII.2a odm. Bilon, skorodowany, 0,30 g, 16,0 mm. Kat. 1741. Wykop 
F, warstwa I/2 [272].
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541. Pozna ?, r.? [ok. 1627].
Av. inicja  S z tarcz , lady legendy.
Rv. zarysy tarczy herbowej z Or em, Pogoni , Snopkiem i u do u przypuszczalnie z dwoma klu-
czami.
Bilon, uszczerbiony, 0,29 g (z lakierem), 15,5 mm. Kat. 1782. Wykop F, z przesiania ziemi [273].

Polska – miasto Wschowa

Zygmunt III (1587-1632), król Polski

Denar (halerz), men. Wschowa
542*. 1588.

Av. orze  bez korony w prawo, w dziobie pier cie 15.
Rv. na renesansowej tarczy podwójny krzy  ß ankowany dwoma pier cieniami, z boków tarczy 
data 15-88, nad tarcz  ·C\\\F· (Civitas Wschowa Fraustadt).
Kopicki 1995, poz. 8426. Bilon, skorodowany, 0,25 g, 13,4 mm. Kat. 2649. Wykop G, okolice 
grobu 29/97, warstwa II/1 mech.

543*. 1589.
Av. jw. Rv. na renesansowej tarczy podwójny krzy  ß ankowany dwoma pier cieniami, z boków 
tarczy data 15-89, nad tarcz  ·C·W·F·.
Kopicki 1995, poz. 8427. Bilon, 0,29 g, 15,3 mm. Kat. 2691. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

Polska – Krakowskie

Kazimierz III Wielki (1333-1370)

Denar, men. Kraków
544*. b.d. [1333-70].

Av. legenda nieczytelna, g owa króla na wprost w koronie z rogami i ozdobnym ko nierzu.
Rv. legenda nieczytelna, orze  w koronie z trzech kulek w prawo, z apami.
Wysocki 1894, poz. 62 lub podobny. Srebro, znacznie uszkodzony, 0,06 g, 11,1 mm. Kat. 3148. 
Wykop I, warstwa II/9, grób 22/98 (wraz z monet  nast pn  i nr 677).

545*. b.d. [lata 50. lub pocz tek 60.].
Av. …OLO I  (Rex Polonie), g owa króla na wprost w koronie i dobrze widocznym ozdobnym 
ko nierzu.
Rv. … I  (Rex Polonie), s abo widoczny orze  w koronie w prawo, z apami.
Wysocki 1894, poz. 105 lub podobny. Srebro, uszkodzony, 0,12 g, 11,1 mm. Kat. 3147. Wykop I, 
warstwa II/9, grób 22/98 (wraz z monet  poprzedni  i nr 677).

546*. b.d. [ok. 1360-70].
Av.  K  S… (Kasimirus), g owa króla na wprost, w niskiej koronie bez rogów.
Rv. \R  X P… (Rex Polonie), orze  w koronie w prawo, z krótkimi apami.
Piekosi ski 1878, poz. 14; Pietro  1994, poz. 132. Srebro, 0,12 g, 10,8 mm. Kat. 2690. Z przesie-
wania ziemi z wykopu G.

15  Zdaniem Cz. Kami skiego i J. Kurpiewskiego 1990, s. 363, jest to „orze  polski”. To raczej chybione. Figura ta wyst puje wy cznie 

na monetach wschowskich z XVI w.; poniewa  nie jest herbem miasta, mo e to by  sk din d nieznany herb ziemski, który musia -

by tu si  odnosi  do powiatu wschowskiego. Motywem tym nie zaj  si  M. Adamczewski w opracowaniu heraldyki wschowskiej 

(Adamczewski 1995, s. 221-245).
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Polska – Wielkopolska

w adca nieokre lony

Brakteat guziczkowy
547*. b.d. [1. po owa XIV w.]

Av. Gwiazda sze ciopromienna i pó ksi yc, wokó  wypuk y wa  otokowy i wkl s y ko nierz.
Srebro, fragmenty, 0,11 g, pierwotnie ok. 12,5 mm. Kat. 1712. Z przesiewania ziemi z wn trza 
ko cio a [116].

548*. b.d. [1. po owa XIV w.]
Av. Sze ciopromienna gwiazda z ostr  wypuk o ci  (zapewne wtórn ) po rodku i nieforemny 
ksi yc, wokó  wypuk y wa  otokowy i wkl s y ko nierz.
Srebro, ubytek, 0,11 g, 13,1 mm. Kat. 3014. Wykop J, warstwa I, lu no.

W adys aw okietek (1314-33), ksi  krakowski, od 1320 król Polski (?)

Brakteat guziczkowy
549*. b.d. [1. po owa XIV w.]

Dwa uki, w nich dwie kulki, wokó  wypuk y wa  otokowy.
Srebro, 0,15 g, 13,2 mm. Kat. 3043. Wykop I, cz  E, warstwa II/8 mech., lu no.

Kazimierz Wielki (1333-1370), król Polski

Denar, men. Pyzdry
550*. b.d. [lata 50.-60. XIV w.]

Av. [K?.]REGIS [POLONIE] (Kazimiri? Regis Polonie), orze  w koronie w prawo.
Rv. [MONET]A.PI[ZR] (Moneta Pizrensis), gwiazda sze ciopromienna.
Gumowski 1914, poz. 467, Kopicki 1974-1983, poz. V, Kopicki 1995, poz. 330. Srebro, 0,14 g, 
10,5 mm. Kat. 1850. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [274].

Pomorze – miasto Ko obrzeg

Denar, men. Ko obrzeg
551*. b.d. [XV w.].

Av. skrzy owane pastora y.
Rv. skrzy owane pastora y.
Dannenberg 1893, poz. 186c (?). Srebro, 0,26 g, 12,5 mm. Kat. 1619. Z przesiania [275].

Pomorze – miasto Stargard

Denar Vinkenauge, men. Stargard
552. b.d. [pocz tek XV w.].

Av. fragment gwiazdy sze cioramiennej obrysowanej na okr gu, z kulkami w k tach ramion.
Rv. g owa i pióra gryfa.
Dannenberg 1893, poz. 243b. Srebro, drobny fragment, 0,04 g. Kat. 3515. Wykop K, warstwa I/1 mech.

Pomorze – miasto Szczecin

Denary, men. Szczecin
553*. b.d. [ok. 1410].
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Av. g owa gryfa w koronie w prawo.
Rv. gryf krocz cy w prawo.
Dannenberg 1893, poz. 253. Srebro, 0,23 g, 10,8 mm. Kat. 1684. Wykop C1, warstwa II, cz  E. 
[276]

554*. b.d. [ok. 1410].
Dannenberg 1893, poz. 253. Srebro, 0,26 g, 10,5 mm. Kat. 1724. Wykop E, z przesiania ziemi 
z ca ego wykopu [277].

555. b.d. [ok. 1410], jednostronny.
Av. g owa gryfa w koronie w prawo.
Rv. niewyra ny negatyw Av.
Dannenberg 1893, poz. 253 Srebro, 0,21 g, 11,1 mm. Kat. 1706. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [278].

Prusy Królewskie

Zygmunt I (1506-1548), król Polski

Denary, men. Toru
556*. b.d. [1528-35].

Av. pod zamkni t , szerok  koron  inicja  króla S.
Rv. Orze  Prus Królewskich z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 58. Bilon, 0,34 g, 12,7 mm. Kat. 2998. Wykop I, cz  E, war-
stwa I/2 mech., lu no.

557*. b.d. [1528-35].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 58.
Bilon, Skorodowany, 0,24 g, 12,6 mm. Kat. 2682. Z przesiewania ziemi z wykopu G. By  sklejony 
z monet  nr 333.

558*. b.d. [1528-35].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 58. Bilon, skorodowany, 0,25 g, 12,6 mm. Kat. 3079. Wykop I, 
zasypisko wykopu z 1952 r.

559*. b.d. [1528-35].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 58. Bilon, 0,31 g, 13,3 mm. Kat. 2432. Wykop VI, rozsypisko 
fundamentu B, NE cz  wykopu [279].

560. b.d. [1528-35].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 58. Bilon, 0,27 g, 12,2 mm. Kat. 1710. Z przesiewania ziemi 
z wn trza ko cio a [280].

561. b.d. [1528-35].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 58 (?). Bilon, fragmenty. Kat. 1679. Z przesiania ziemi z wn -
trza ko cio a [282].

562*. b.d. [1528-35].
Av. pod zamkni t , szerok  koron  inicja  króla S.
Rv. Orze  Prus Królewskich z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad prawym skrzyd em.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 59. Bilon, 0,24 g, 12,9 mm. Kat. 1803. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [281].

563. b.d. [1528-35].
Nr inw. pol. 397/52/13. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [283].

564. b.d. [1528-35].
Nr inw. pol. 397/52/14. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [284].
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Szel gi, men. Toru
565*. 1528.

Av. SIGIS REX POLO DO PRVSS (Sigismundus Rex Poloniae Dominus Prussiae), króla ini-
cja  S pod szerok  koron  zamkni t .
Rv. SOLIDVS PRVSSIE I5Z8 (cyfra 8 dwukrotnie wbita w stempel), orze  ze zbrojnym ra-
mieniem nad lewym skrzyd em.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 64. Srebro, 1,01 g, 20,3 mm. Kat. 2664. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

566*. 1529.
Av. SIGIS REX PO\\\\\\\PRVS, jw.
Rv. SOLIDVS PRVSSIE\\\\9, jw.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 67. Srebro, Wytarty, 0,89 g, 19,2 mm. Kat. 3060. Wykop J, 
warstwa I, lu no.

567*. 1529.
Av. SIGI… …O PRVS.
Rv. \SOLIDVS PRVSSIE I529.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 67. Srebro, 0,94 g, 18,1 mm. Kat. 1664. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [285].

568. 1530.
Av. SI\IS\\\\\\\\\\DO\\\\, inicja  S pod koron ,
Rv. SO\\\\\\PR\\\\\I530, orze  ze zbrojnym ramieniem nad prawym skrzyd em.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 71. Srebro, 1,16 g, 20,2 mm. Kat. 2429. Wykop IV, warstwa II, 
szaro ó ta glina z gruzem ceglannym; polepa z wtr tami szaroczarnej próchnicy [286].

Gustaw II Adolf (1626-32), król Szwecji

Szel gi, men. Elbl g16

569*. 1633.
Av. GVSADO·-·D:G·RE·S· (Gustavus Adolphus Dei Gratia Rex Sueciae), inicja y króla GA w en-
klawie, pod koron , u do u tarczka ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS.REG·SVEC 33·, kartusz z herbem Elbl ga, nad nim akant.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 9. Bilon, 0,53 g, 15,7 mm. Kat. 2685. Z przesiewania ziemi 
z centralnej partii wykopu.

570*. 1633.
Av. GVS·ADO:-:DG:REX·S.
Rv. \SOLIDVSúR\G:SVEC:33·.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 9. Bilon, 0,40 g, 15,5 mm. Kat. 2656. Z przesiewania ziemi 
z centralnej partii wykopu.

Prusy, ksi stwo, od 1701 r. królestwo

Albrecht (1525-1568)

Denary, men. Królewiec
571*. b.d. [1529-30].

Av. inicja  ksi cia A ß ankowany dwiema pi cioramiennymi gwiazdkami, u do u tarcza z herbem 
Zollern.
Rv. Orze  z ukoronowan  liter  S na piersi.

16  W sprawie kwaliÞ kacji prawnej elbl skich monet króla Gustawa II Adolfa zob. cz  I, rozdzia  1e.
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Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1111 odm. Bilon, skorodowany, 0,15 g, 12,1 mm. Kat. 2988. Wykop I, 
cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

572*. b.d. [1529-30].
Av. inicja  A otoczony trzema pi ciolistnymi rozetkami, u do u tarcza z herbem Zollern. Rv. jw.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, w ery, 0,17 g, 12,4 mm. Kat. 2684. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

573*. b.d. [1529-30].
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, ob amany, 0,24 g, 13,4 mm. Kat. 2689. Z przesiewania 
ziemi z wykopu G.

574*. b.d. [1529-30].
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, 0,27 g, 13,1 mm. Kat. 2932. Wykop I, cz  E, warstwa 
II/2 mech., lu no.

575. b.d. [1529-30].
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, w ery korozyjne, 0,20 g, 12,2 mm. Kat. 3045. Wykop J, 
warstwa I, lu no.

576*. b.d. [1529-30].
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, 0,35 g, 12,7 mm. Kat. 1844. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [287].

577. b.d. [1529-30].
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, 0,28 g, 12,9 mm. Kat. 1784. Wykop F, z przesiewania 
ziemi [288].

578*. b.d. [1529-30].
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1112. Bilon, 0,32 g, 12,4 mm. Kat. 1675. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [289].

579. 1560.
Nr inw. pol. 397/52/40. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [290].

580*. 1563.
Av. inicja  A, u góry rozeta, z boków data 6-3, u do u herb Zollernów.
Rv. orze  z ukoronowan  liter  S na piersi.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1230. Bilon, skorodowany, 0,25 g, 11,8 mm. Kat. 3138. Zasypisko wy-
kopu z 1952 r.

581*. 1563.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1230. Bilon, 0,30 g, 12,6 mm. Kat. 1786. Wykop F, z przesiewania 
ziemi [291].

582. 1563.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1230. Bilon, 0,29 g, 12,2 mm. Kat. 1840. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [292].

583. 1563.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1230. Bilon, ubytki, 0,25 g, 12,5 mm. Kat. 1722. Wykop F, warstwa I/1 
[293].

584. 1563
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1230. Bilon, ubytek, 0,22 g, 12,8 mm. Kat. 1635. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [294].

Szel gi, men. Królewiec
585*. 1531.

Av. ALBERTVS\\G DVX PRVSSIE, s abo widoczny orze .
Rv. SOLIDVS PRVSSIE I53I, inicja  ksi cia A, z boków rozetki, u do u tarcza z herbem Zol-
lern.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1136. Srebro, skorodowany, 0,53 g, 19,2 mm. Kat. 2653. Wykop VII, 
warstwa III/3 mech.
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586. 1551.
Nr inw. pol. 397/52/41. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [295].

Albrecht Fryderyk (1568-1618)

Denary, men. Królewiec
587*. 1571.

Av. monogram AF w ligaturze, u góry rozetka mi dzy dwoma pier cieniami, z boków data 7-I, 
u do u ozdobna tarcza z herbem Zollern.
Rv. orze  z tarcz  z liter  S na piersi.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1271. Bilon, 0,23 g, 11,9 mm. Kat. 3097. Wykop J, warstwa I, lu no.

588. 1571.
Nr inw. pol. 397/52/42. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [296].

Jerzy Fryderyk (1578-1604), regent, ksi  karniowski

Kwartnik (Dreier, ternar), men. Królewiec
589*. 1595.

Av. GERG\FRID:D:G·DVX·PRVS (Georgius Fridericus Dei Gratia Dux Prussiae), orze  z ukoro-
nowan  liter  S na piersi, w otoku hak w lewo (znak Christopha Angera, zarz dcy mennicy).
Rv. inicja y ksi cia GF w enklawie, u góry nomina  ·III·, z boków 15-95, u do u tarcza z herbem 
Zollern mi dzy dwiema kropkami.
Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1306 odm. Bilon, 0,60 g, 15,4 mm. Kat. 3967. Wykop L, warstwa I/3 
mech.

Jerzy Wilhelm (1619-40), ksi , margrabia-elektor brandenburski

Szel g, men. Królewiec
590*. 162\ [1624-9].

Av. GEORG·WILH·MAR·BR·S·R·I·E·L· (Georgius Wilhelmus Marchio Brandenburgensis Sacri 

Romani Imperii Elector), orze  z koron  na szyi i liter  S na piersi, w otoku serce z krzy em (znak 
Ernsta Pfahlera, wardajna).
Rv. +SOLIDVS·PR-VSSIAE\162\ (w ko cowej partii widoczne tylko najni sze cz ci cyfr), ini-
cja y ksi cia GW (Georgius Wilhelmus) w enklawie, u do u tarczka z herbem Zollernów.
Bilon, 0,48 g, 15,8 mm. Kat. 3009. Wykop I, cz  E, warstwa II/5 mech., lu no.

591. r.? [1624-33].
Av. \\\\\G\\ILH·MAR·BR·S\\\\\EL\, orze .
Rv. +SOLIDVS·PR-\SSIA\\\\\\, inicja y GW w enklawie, u do u tarczka z herbem Zollernów.
Bilon, wytarty, 0,28 g, 16,1 mm. Kat. 3063. Wykop J, warstwa I, lu no.

592. r.? [1624-33], Królewiec lub mennica fa szerska17.
Av. GE… …A…, prawe skrzyd o i ogon or a.
Rv. lady legendy, pole nieczytelne.
Bilon lub mied , bardzo zniszczony, pogi ty, 0,42 g, 15,0 mm. Kat. 2687. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

Fryderyk Wilhelm Wielki Elektor (1640-1688)

Szel gi, men. Królewiec
593*. 1654.

Av. FRID WILH MAR BR S R I PR E  (Fridericus Wilhelmus Marchio Brandenburgensis Sacri 

Romani Imperii Princeps Elector); pod mitr  elektorsk  orze  z IC (monogram króla Jana Kazi-
mierza) na piersi.
Rv. SOLIDUS PR-USSIÆ\1654; monogram ksi cia FW, ni ej herb Zollernów.

17  Widoczne lady stempla nie wykazuj  cech barbaryzacji, ale moneta ma kolor czystej miedzi, najprawdopodobniej wi c jest fa szywa.
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Bahrfeldt 1901-1929, poz. 1573 odm. Bilon, 0,53 g, 15,1 mm. Kat. 1669. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [297].

594*. 1658 (?).
Av. monogram ksi cia FWC (Friedrich Wilhelm Churfürst) pod mitr , z boków \6-58 (?).
Rv. SOLID / DVCAT / \RVSS: / \+B (inicja y Noaha Brettschneidra, grawera stempli).
Bahrfeldt 1901-1929, brak. Bilon, 0,40 g, 15,3 mm. Kat. 1696. Z przesiania ziemi z wn trza ko -
cio a [298].

Fryderyk Wilhelm IV (1840-61), król

Fenig, men. Berlin
595. 1849.

Av. 360 EINEN THALER, pod koron  zamkni t  tarcza z or em z globem i ber em w szponach.
Rv. w uku SCHEIDE MÜNZE, poziomo 1 / PFENNING / 1849 / A (znak mennicy berli skiej).
Arnold, Küthmann, Steinhilber 1999, poz. 92. Br z, 1,41 g, 17,6 mm. Kat. 3968. Wykop L, war-
stwa I/3 mech.
596. 1858.
Av. jw. Rv. w uku SCHEIDE MÜNZE, poziomo 1 / PFENNING / 1858 / A.
Arnold, Küthmann, Steinhilber 1999, poz. 92. Br z, 1,42 g, 17,6 mm. Kat. 3551. Wykop K, osu-
ni ty w proÞ l wykopu.

Prusy – miasto Elbl g

Zygmunt I (1506-1548), król Polski

Denar, men. Elbl g
597*. b.d. [1530-32].

Av. Orze  Prus Królewskich, z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. tarcza o ostro ukowej podstawie, ukowato wci tych bokach i dwój ucznej g owicy, z herbem 
Elbl ga.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 243. Bilon, 0,26 g, 12,8 mm. Kat. 2949. Zasypisko wykopu 
z 1952 r.

598*. b.d. [1544-5].
Av. jw. Rv. tarcza o pó kolistej podstawie bez zaciosów, ukowato wci tych bokach, ostrogach na 
osi podzia u i ukowatej g owicy, z herbem Elbl ga.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 243 odm. Bilon, skorodowany, 0,24 g, 12,3 mm. Kat. 2931. 
Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech., lu no.

599*. b.d. [1544-5].
Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. herb Elbl ga na tarczy o ukowatej g owicy, pobocznicach z ostrogami i podstawie z trzema 
zaciosami.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 243 odm. Bilon, 0,32 g, 12,2 mm. Kat. 1804. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [305].

600*. b.d. [1544-5].
Av. i Rv. jw.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 243 odm. Bilon, skorodowany, 0,31 g, 13,0 mm. Kat. 2908. 
Wykop I, cz  W, warstwa II/5 mech.

601*. b.d. [1544-5].
Av. i Rv. jw.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 243 odm. Bilon, skorodowany, 0,18 g, 12,2 mm. Kat. 3041. 
Wykop J, warstwa I, lu no.
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602*. b.d. [1544-5].
Av. i Rv. jw.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 243 odm. Bilon, 0,26 g, 12,4 mm. Kat. 3116. Wykop J, zasypi-
sko wykopu z 1952 r.

603. b.d. [1530-32 lub 1544-5].
Nr inw. pol. 397/52/15. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [299].

Szel g, men. Elbl g
604*. 1530.

Av. +SIGIS P REX POLO DO PR (Sigismundus Primus Rex Poloniae Dominus Prussiae), 
orze  ze zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. herb Elbl ga, SOLI CIVI ELBIN I53O (Solidus Civitatis Elbingensis).
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 245. Srebro, 0,98 g, 19,2 mm. Kat. 1663. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [300].

Zygmunt August (1530-1572), król Polski

Denary, men. Elbl g
605*. 1555.

Av. orze  z koron  na szyi i ramieniem zbrojnym nad lewym skrzyd em.
Rv. herb Elbl ga na tarczy o ukowatej g owicy, pobocznicach z ostrogami i podstawie z zaciosa-
mi, z boków data 5-5.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 447. Bilon, 0,31 g, 12,9 mm. Kat. 1677. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [301].

606*. 1556.
Av. jw. Rv. herb Elbl ga na tarczy o ukowatej g owicy, pobocznicach z ostrogami i podstawie 
z zaciosami, z boków data 5-6.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 448. Bilon, 0,27 g, 12,6 mm. Kat. 3002. Wykop I, cz  E, war-
stwa II/3 mech., lu no.

607. 1556.
Nr inw. pol. 397/52/18. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [302].

608*. 1557.
Av. jw. Rv. herb Elbl ga na tarczy o ukowatej g owicy, pobocznicach z ostrogami i podstawie 
z zaciosami, z boków data 5-7.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 449. Bilon, 0,32 g, 12,6 mm. Kat. 3010. Wykop I, cz  E, war-
stwa II/6 mech., lu no.

609*. 1557.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 449. Bilon, 0,28 g, 12,6 mm. Kat. 1734. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [303].

610. 155\ [1552-7].
Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. herb Elbl ga na tarczy z ostrogami na pobocznicach i zaciosami na podstawie, z boków data 5-\.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 445-9. Bilon, 0,31 g, 12,2 mm. Kat. 1843. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [304].

Gustaw II Adolf (1626-1632), król Szwecji

Szel gi, men. Elbl g
611*. 1630.

Av. GVS·ADO-DG·REX·S (Gustavus Adolphus Dei Gratia Rex Sueciae), pod koron  inicja y kró-
la GA w enklawie, ni ej tarczka ze Snopkiem.
Rv. \\\OLIDVS\\\\\\\\\ING 30 (Solidus Civitatis Elbingensis), kartusz z herbem Elbl ga; stempel 
nieco przesuni ty w lewo, fragment obwódki s siedniego stempla.
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Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 33. Bilon, 0,59 g, 16,5 mm. Kat. 2913. Wykop I, warstwa I/1 
mech., z przesiewania.

612. 1631.
Av. \\\\ADO-DG RE\\, pod koron  inicja y GA w enklawie, ni ej tarczka ze Snopkiem.
Rv. xSOLIDVS\\\\ELBING 31, kartusz z herbem Elbl ga.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 34. Bilon, 0,43 g, 16,0 mm. Kat. 1592. Z przesiewania 
[306].

613. 1631.
Av. G\\·ADO·-D·G\RE\\S.
Rv. SOLIDVS·CIV\:ELBING31.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 34. Bilon, 0,58 g, 16,5 mm. Kat. 3034. Wykop J, warstwa I, 
lu no.

614. 1631.
Av. GVS…
Rv. SOLIDVS CIVI ELBING 31.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 34. Bilon, 0,45 g, 16,4 mm. Kat. 1788. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [307].

615. 1631 (?).
Av. …D:- D:G REX S , inicja y GA, ni ej Snopek, fragment s siedniego stempla.
Rv. SO… …ELBING 31 (?), kartusz z herbem Elbl ga, fragment s siedniego stempla z …LID…
Bilon, wyszczerbiony, 0,39 g, 15,9 mm. Kat. 1713. Wykop E, z przesiewania [308].

616. 1632.
Av. GVS:ADO:-D:G:REX S, pod koron  inicja y GA w enklawie, ni ej tarczka ze Snopkiem.
Rv. \SOLIDV\\\\\\LBING32, kartusz z herbem Elbl ga.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 35. Bilon, zgi ty, 0,45 g, 16,0 mm. Kat. 1729. Wykop F, 
warstwa I/1 [309].

617. 1632.
Av. …ADO-D\G…
Rv. SOLI… …G32.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 35. Bilon, skorodowany, 0,15 g, 16,0 mm. Kat. 2994. Wykop 
I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

618. 1632.
Av. \\\\\DO-…
Rv. SOLID… …32.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 35. Bilon, 0,47 g, 16,9 mm. Kat. 2674. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

619. 1632.
Av. \\\\\DO-D\G\RE\\\.
Rv. SOLIDVS CIVI\\LBING32.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 35. Bilon, 0,54 g, 17,2 mm. Kat. 1779. Wykop F, z przesiania 
ziemi [310].

620*. 1633.
Av. \\S\ADO:·-·:D·G·REX\, pod koron  inicja y GA w enklawie, ni ej tarczka ze Snopkiem.
Rv. \SOLIDVS\CIVI\ELBING33, kartusz z herbem Elbl ga.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 36. Bilon, 0,47 g, 16,8 mm. Kat. 2661. Z przesiewania ziemi 
z wykopu G.

621*. 1633.
Av. GVS·ADO:-·D·G:REX·S.
Rv. \SOLIDVS·CIVI\ELBING33.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 36. Bilon, 0,39 g, 16,9 mm. Kat. 3017. Wykop J, warstwa I, lu no.
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622. 1633.
Av. GVS ADO- D G REX S.
Rv. SOLIDVS CI\\\\LBING33.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 36. Bilon, 0,51 g, 16,9 mm. Kat. 1834. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [311].

623*. 1634.
Av. GVST\\\\-\\DG REX S, pod koron  inicja y GA w enklawie, ni ej tarczka ze Snopkiem.
Rv. SOLIDVS CIVI ELBING 34, data przerabiana na stemplu (z 33?), kartusz z herbem Elbl ga.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 37. Bilon, 0,38 g, 16,8 mm. Kat. 1642. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [312].

624. 163\ [1630-34].
Av. GVS:ADO-D:
Rv. \OL\\VS… …NG3\, zaburzony negatywem Av., lady kartusza z herbem.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 33-37. Bilon, skorodowany, 0,21 g, 15,7 mm. Kat. 1750. 
Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [313].

625*. r.? [1630-4].
Av. GVS\A\\\\\GúREXS·.
Rv. SOLIDVS:CIVI\ELB…
Bilon, wyszczerbiony, 0,32 g, 16,6 mm. Kat. 3112. Wykop J, cz  W, warstwa II/1 mech., lu no.

626. r.? [1630-4].
Av. GVS\A·DO\\G·REX·S\.
Rv. \\LIDVS:C\\I·ELBING\\\.
Bilon, skorodowany, 0,41 g, 16,4 mm. Kat. 3075. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

627. r.? [1630-4].
Av. G\S·ADO-D\G·REX \.
Rv. \·SOL\\\\\\\\\\\L\ING\\.
Bilon, silnie skorodowany, 0,42 g, 17,3 mm. Kat. 3064. Wykop J, warstwa I, lu no.

628. r.? [1630-34].
Av. GA, GVS…REX S.
Rv. …CI… …BIN…
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 33-37. Bilon, 0,39 g (z lakierem), 17,4 mm. Kat. 1704. 
Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [314].

Krystyna (1632-1635), królowa Szwecji

Szel gi, men. Elbl g
629*. 1634.

Av. \\\\S·DG-REG SVE (Christina Dei Gratia Regina Sueciae), inicja y królowej CR (Christina 

Regina) w enklawie, ni ej tarcza ze Snopkiem; stempel nieco przesuni ty w prawo, z lewej ob-
wódka zewn trzna z s siedniego stempla.
Rv. [akant]SOLIDVSCIVIELBING34, kartusz z herbem Elbl ga; stempel przesuni ty jak Av.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 39. Bilon, 0,41 g, 16,7 mm. Kat. 2948. Zasypisko wykopu 
z 1952 r.

630*. 1635.
Av. CHRIS DG-REG SVE, inicja y CR w enklawie, ni ej tarcza ze Snopkiem.
Rv. [akant]SOLIDVS CIVI ELBING35; kartusz z herbem Elbl ga.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 40. Bilon, 0,37 g, 17,0 mm. Kat. 1835. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [315].

631. 163\ [1633-35].
Av. …REGS…, fragment inicja u C.
Rv. SO… …IG3\.
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Bilon, niedobity18, 0,36 g, 17,0 mm. Kat. 2969. Zasypisko wykopu z 1952 r.
632. r.? [1633-35].

Av. CHRISDG-…, inicja y CR w enklawie, ni ej zatarta tarczka.
Rv. SOLIDVS…, fragment kartusza.
Ahlström, Almer, Jonsson 1980, poz. 38-40. Bilon, wyklepany, 0,40 g, 16,6 mm. Kat. 3526. Wykop 
K, wkop 2.

Prusy – miasto Elbl g lub Inß anty – miasto Ryga

Gustaw II Adolf (1621/6-1632), król Szwecji

Szel g, men. Elbl g lub Ryga
633. r.? [1621-35].

Av. – L·D·G\\\X·S, pod koron  zamkni t  inicja  G (wewn trz niewidoczne A), u do u zarysy tarcz-
ki.
Rv. SOLIDV\.C… (Solidus Civitatis…), skraj kartusza
Bilon, wytarty, 0,61 g, 15,5 mm. Kat. 3083. Wykop J, cz  E, warstwa II/2 mech., lu no.

Prusy – miasto Gda sk

Zygmunt I (1506-1548), król Polski

Denary, men. Gda sk
634*. b.d. [ok. 1530?].

Av. orze  z koron  na szyi, nad lewym skrzyd em zbrojne rami .
Rv. otwarta korona o p askim spodzie, pod ni  dwa krzy e.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 192. Bilon, 0,22 g, 12,2 mm. Kat. 1708. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [317].

635*. b.d. [ok. 1535].
Av. orze  z koron  na szyi, nad lewym skrzyd em zbrojne rami .
Rv. otwarta korona o wygi tej podstawie i widocznej perspektywicznie obr czy, pod ni  dwa krzy e.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 193. Bilon, 0,27 g, 13,0 mm. Kat. 1828. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [316].

636*. b.d. [ok. 1535].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 193. Bilon, destrukt, 0,14 g. Kat. 3053. Wykop J, warstwa I, 
lu no.

637*. b.d. [ok. 1535].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 193. Bilon, 0,27 g, 13,4 mm. Kat. 1613. Wykop D, warstwa I/4 
[318].

638. b.d. [ok. 1535].
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 193. Bilon, 0,29 g (z lakierem), 12,3 mm. Kat. 1714. Wykop E, 
z przesiewania [319].

639*. 1539.
Av. orze  ze zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em, z koron  na szyi.
Rv. korona otwarta, ni ej dwa krzy e; z boków data 3-9 i ni ej inicja y S-M (odwrócone omy ko-
wo inicja y mincmistrza Macieja Schillinga).

18  Rozpoznanie emitenta mo liwe by o tylko dzi ki specyÞ cznej formie skrótu tytulatury REG, nie stosowanego w Rydze. Szel gi 
elbl skie s  zazwyczaj znacznie gorzej technicznie wykonane od ryskich – tak jest i w tym przypadku.
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Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 196 odm. Bilon, skorodowany, 0,23 g, 12,7 mm. Kat. 3137. 
Wykop J, cz  W, warstwa II/3 mech.

640*. b.d. [1535-40].
Av. jw. Rv. korona otwarta, wygi ta, bez tylnej cz ci obr czy, ni ej dwa krzy e; z boków inicja y M-\.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 194. Bilon, znaczne ubytki korozyjne, 0,19 g, 11,1 mm. Kat. 
3122. Wykop J, cz  E, wkop 2, warstwa II/4 mech.

641*. b.d. [1535-40].
Rv. inicja y \-S.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 194. Bilon, znaczne ubytki korozyjne, 0,17 g, 12,9 mm. Kat. 
3124. Wykop J, cz  E, warstwa II/5 mech., poza wkopami 1 i 2.

642*. b.d. [1535-40].
Rv. dwa krzy e pod a urow , wygi t  koron , z boków M-S.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 194. Bilon, 0,29 g, 13,0 mm. Kat. 3508. Wykop K, z osypania 
podczas rozbiórki posadzki betonowej w proÞ lu wykopu.

643. 1547.
Rv. z boków 4-7.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 199. Bilon, uszczerbiony, 0,27 g, 12,6 mm. Kat. 1783. Wykop 
F, z przesiania ziemi [320].

644*. 1547.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 199. Bilon, 0,27 g, 12,4 mm. Kat. 1812. Z przesiania ziemi 
z wn trza ko cio a [321].

Szel gi, men. Gda sk
645*. 1546.

Av. SIGIS·DEI·GRA·REX·POLON (Sigismundus Dei Gratia Rex Poloniae), orze  z koron  
na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. MONE·CIVI·GEDANEN·1546 (Moneta Civitatis Gedanensis), dwa krzy e pod koron .
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 211. Srebro, 0,82 g, 19,6 mm. Kat. 3108. Wykop J, cz  W, 
warstwa II/1 mech., lu no.

646*. 1547.
Av. SIGIS DEI GRA REX POLON, orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym 
skrzyd em.
Rv. MONE CIVI GEDANEN 1547, korona i dwa krzy e.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 213 odm. Srebro, 1,07 g, 20,5 mm. Kat. 1787. Z przesiania 
ziemi z wn trza ko cio a [322].

Grosz, men. Gda sk
647*. 1531.

Av. \\\GIS I REX PO DO TOCI PR (Sigismundus I Rex Polonie Dominus Tocius Prussiae), po-
piersie króla w koronie w prawo.
Rv.  GROSS\\\CIVI DANC3 I53I (Grossus Civitatis Danczik), otwarta korona i dwa krzy e.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 215. Srebro, 1,81 g, 22,7 mm. Kat. 2929. Wykop I, cz  E, 
warstwa II/2 mech., lu no.

Zygmunt August (1530-1572), król Polski

Denary, men. Gda sk
648*. 1550.

Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. otwarta korona, pod ni  dwa krzy e, z boków cyfry 5-0.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 405. Bilon, ob amany, 0,27 g, 12,6 mm. Kat. 2935. Wykop I, 
cz  E, warstwa II/2 mech., lu no.

649*. 1551.
Rv. otwarta korona, pod ni  dwa krzy e, z boków cyfry 5-1.
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Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 406. Bilon, skorodowany, 0,33 g, 12,0 mm. Kat. 2992. Wykop 
I, cz  E, warstwa I/2 mech., lu no.

650*. 1554.
Rv. otwarta korona, pod ni  dwa krzy e, z boków cyfry 5-4.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 408. Bilon, u amany, 0,28 g, 12,8 mm. Kat. 3110. Wykop J, 
warstwa II/1 mech., lu no.

651*. 1554.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 408. Bilon, skorodowany, 0,28 g, 12,8 mm. Kat. 3117. Wykop 
J, zasypisko wykopu z 1952 r.

652. 1554.
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 408. Bilon, skorodowany, 0,24 g, 12,9 mm. Kat. 2953. Zasypi-
sko wykopu z 1952 r.

653. 1554.
Nr inw. pol. 397/52/16. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [323].

654*. 1555 (?).
Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. korona, pod ni  dwa krzy e, z boków data 5-5 (?).
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 409 (?). Bilon, uszkodzony, 0,22 g, 12,7 mm. Kat. 2964. Wykop 
I, cz  E, warstwa II/4 mech., lu no.

655. Zygmunt August (?), 1556 (?).
Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad lewym skrzyd em.
Rv. s abo widoczna korona i dwa krzy e, z prawej ko cowa cyfra daty 6 (?).
Bia kowski i Szweycer 1975, poz. 410 (?). Bilon, znaczne ubytki korozyjne, 0,10 g, niespe na 
12 mm. Kat. 2942. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.

656. 1558.
Nr inw. pol. 397/52/17. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [324].

Bezkrólewie (1572-1574)

Denary, men. Gda sk
657*. 1573.

Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad prawym skrzyd em.
Rv. herb Gda ska na tarczy o podstawie z trzech uków, z boków 7-3.
Kopicki 1995, poz. 7384. Bilon, 0,33 g. Kat. 1680. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [325].

658*. 1573.
Kopicki 1995, poz. 7384. Bilon, 0,33 g (z lakierem), 11,7 mm. Kat. 1781. Wykop F, z przesiania 
ziemi [326].

659*. 1573.
Rv. herb Gda ska na tarczy z zaciosami i ostrog  w podstawie, z boków 7-3.
Kopicki 1995, poz. 7385. Bilon, 0,28 g (z lakierem), 11,8 mm. Kat. 3013. Wykop J, zasypisko 
wykopu z 1952 r.

660*. 1573.
Kopicki 1995, poz. 7385. Bilon, 0,32 g, 12,0 mm. Kat. 1849. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[327].

Stefan (1576-1586), król Polski

Szel gi, men. Gda sk
661*. 1579.

Av. STEPHAN·D:G·REX·POL·D·PRVS (Stephanus Dei Gratia Rex Poloniae Dominus Prus-

siae), orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad prawym skrzyd em.
Rv. úSOLIDVS·CIVI·GEDANENSIS·[pier cie  z oczkiem]· (Solidus Civitatis Gedanensis), kartusz 
z herbem Gda ska zwie czony drzewkiem laurowym, z boków data 7-9.
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Kopicki 1995, poz. 7426. Srebro, 1,00 g, 19,5 mm. Kat. 3085. Wykop J, warstwa II/2 mech., wkop 
grobu 27/98.

662*. 1579.
Av. STEPHAN D:G REX POL D PRVS.
Rv. SOLIDVS·CIVI GEDANENSIS [pier cie  z oczkiem] .
Kopicki 1974-1983, poz. II.1. Srebro, 0,98 g, 19,4 mm. Kat. 1587. Z przesiewania [328].

Zygmunt III (1587-1632), król Polski

Denar, men. Gda sk
663*. 1596.

Av. orze  z koron  na szyi i zbrojnym ramieniem nad prawym skrzyd em.
Rv. herb Gda ska na kartuszu, z boków 9-6.
Kopicki 1995, poz. 7462. Bilon, 0,28 g, 12,1 mm. Kat. 2930. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 
mech., lu no.

l sk-Cieszyn (T šín), ksi stwo

Wac aw III Adam (1528-1579)

3 halerze (kwartnik), men. Cieszyn
664*. 1568.

Av. +BENEDITIO DOI DIVI F  (Benedictio Domini divites facit), orze  w koronie.
Rv. BENEDITIO DOI DIVIF, litera T (Tessinum) w kartuszu z 10 uków, z boków data 6-8.
Kopicki 1974-1983, poz. 737.2; Friedensburg i Seger 1901, poz. 2955. Bilon, ubytki, 0,33 g, 
14,3 mm. Kat. 1825. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [335].

El bieta Lukrecja (1625-1653)

Halerz, men. Cieszyn
665*. 1652.

Av. OBVLVS:PRINCIPAT:TES: (Obulus Principatus Tessinensis), orze  w koronie, nad nim mitra.
Rv. ANNO:DOMINI:5Z, uncjalna litera T (Tessinum) pod mitr .
Friedensburg i Seger 1901, poz. 3104. Mied  (bilon?), ubytki, 0,37 g, 14,9 mm. Kat. 1607. Z prze-
siewania [336].

Ferdynand IV (1653-4), król Niemiec, W gier i Czech

Halerz, men. Cieszyn
666. 1654.

Av. OBVL\\RINCIPA\\ES, orze  w koronie w prawo.
Rv. S\L\\\\\\ANNO.1\\4, uncjalna litera T pod koron  zamkni t .
Kopicki 1974-1983, poz. 804.2a. Mied  (bilon?), skorodowany, wytarty, 0,27 g, 16,1 mm. Kat. 
3094. Wykop J, warstwa I, lu no.

l sk – miasto G ogów

Maciej Korwin (1469-1490), król W gier i Czech

Halerz, men. G ogów
667*. b.d. [1475-ok. 1480].

Av. ozdobna gotycka litera G (Glogovia).
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Rv. w tarczy hiszpa skiej orze  l ski z przepask  bez krzy a.
Friedensburg 1887-1904, poz. 653; Friedensburg 1931, poz. 286. Bilon, 0,12 g, 10,7 mm. Kat. 
3114. Wykop J, zasypisko wykopu z 1952 r.

l sk – miasto widnica

Maciej Korwin (1469-1490), król W gier i Czech

Halerz, men. widnica
668*. b.d. [1470-74].

Av. pó posta  w. Wac awa w p aszczu i aureoli, z proporcem w prawicy i tarcz  z or em w lewicy.
Rv. tarcza hiszpa ska dwupolowa, w prawym polu cztery belki, w lewym wspi ty lew dwuogonia-
sty, nad tarcz  litera M, z lewej odwrócone B, z prawej niewidoczne R (Matthias Bohemiae Rex); 
lady powtórnego wybicia.

Friedensburg 1887-1904, poz. 562; Friedensburg 1931, poz. 116. Bilon, skorodowany, 0,20 g, 
11,4 mm. Kat. 2924. Wykop I, warstwa II/1 mech., z przesiewania.

Ludwik II (1516-1526), król Czech i W gier i Czech

Pó grosz, men. widnica
669. 1526 [1526-28].

Nr inw. pol. 397/52/38. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [337].

l sk – miasto Zi bice (Münsterberg)

Maciej Korwin (1469-90), król W gier i Czech

Halerz, men. Zi bice19

670. b.d. [1475-90].
Av. M, z boków B-P.
Friedensburg 1887-1904, poz. 738; Friedensburg 1931, poz. 401 (?). Nr inw. pol. 397/52/37. Z prze-
siania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [338].

671*. b.d. [1475-90].
Av. litera M, z boków O-L, u do u gwiazdka.
Rv. niewyra ny Orze  na tarczy, u góry M, z boków O-L (?).
Friedensburg 1887-1904, poz. 733; Friedensburg 1931, poz. 397 odm.20 Bilon, 0,11 g, 10,5 mm. 
Kat. 2673. Z przesiewania ziemi z wykopu G.

W gry

Zygmunt (1387-1430), cesarz

Kwarting, men. Buda
672*. b.d. [1430-37].

19  Rozpoznanie halerzy z liter  M przyj te jest za literatur , aczkolwiek budzi zasadnicze w tpliwo ci ze wzgl du na brak po wiad-
czenia ród owego dla emisji Zi bic w latach siedemdziesi tych XV w. i stosunkow  obÞ to  tych monet. Kwestia ich pochodzenia 
wymaga nowych bada  (zob. cz  II, rozdzia  6).

20  Literatura nie odnotowuje gwiazdki u do u Av.
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Av. krzy  podwójny, mi dzy ramionami B-L (?) (sygnatura mennicy budzi skiej i zarz dcy komory, 
Leonarda Bardiego).
Rv. otwarta korona.
Pohl 1982, poz. 124/16 (?). Bilon, skorodowany, 0,43 g, 13,0 mm. Kat. 2943. Wykop I, zasypisko 
wykopu z 1952 r.

Ferdynand I (1526-1564)

Denar, men. Krzemnica (Kremnica)
673. 1545.

Nr inw. pol. 397/52/43. Z przesiania ziemi z zewn trz ko cio a, g b. –30 cm (Gum.) [339].

Rudolf (1576-1608), cesarz

Denary, men. Krzemnica
674*. 1581.

Av. RVD\\\\RO\I\S AV G H B R  (Rudolphus Romanorum Imperator Semper Augustus Germa-

niae Hungariae Bohemiae Rex), pi ciopolowa tarcza herbowa o wgi tych pobocznicach: 1 – Rzeki 
starow gierskie, 2 – Krzy  podwójny nowow gierski, 3 – dwie g owy lampartów dalmaty skie, 
4 – Lew czeski, pole sercowe – Belka austriacka.
Rv. PATR I58I HVNG  (Patrona Hungariae), tronuj ca Madonna z Dzieci tkiem, z boków 
K-B (sygnatura mennicy).
Huszár 1979, poz. 1059. Bilon, 0,40 g, 14,9 mm. Kat. 1735. Wykop F, warstwa I/2 [340].

675*. 1585.
Av. RVD·II·RO·I·S·AV·G·H·B·R·.
Rv. PATR 1585 HVNG.
Huszár 1979, poz. 1059. Bilon, 0,39 g, 14,2 mm. Kat. 3051. Wykop J, warstwa I, lu no.

676*. 1589.
Av. RVD II RO I S AV G H B R , pi ciopolowa tarcza herbowa o wgi tych pobocznicach: 
1 – Rzeki starow gierskie, 2 – Krzy  podwójny nowow gierski, 3 – dwie g owy lampartów dalma-
ty skie, 4 – Lew czeski, pole sercowe – Belka austriacka.
Rv. PATR 1589 HVNG, tronuj ca Madonna z Dzieci tkiem, z boków K-B.
Huszár 1979, poz. 1055. Bilon, 0,53 g, 15,2 mm. Kat. 1837. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a 
[341].

Nieokre lone

677.  Pokruszony denar z XIV w. Kat. 3149. Wykop I, warstwa II/9, grób 22/98. W zespole grobowym 
trzech monet (nr 544, 545), zapewne w o onym intencjonalnie. Prawdopodobnie denar Kazimierza 
Wielkiego.

678.  Prawdopodobnie polski lub pomorski denar z XV w. Widoczne tylko obwódki ze sp aszczonych 
pere ek i po jednej stronie lady rysunku, odpowiadaj cego dolnej partii or a. Srebro, 2 fragmenty, 

cznie 0,07 g. Kat. 2973. Wykop I, zasypisko wykopu z 1952 r.
679.  Po amana nieczytelna ma a moneta srebrna, XV w.? Kat. 1707 (1). Z przesiania ziemi z wn trza 

ko cio a [342].
680.  Po amana nieczytelna ma a moneta srebrna, brakteat?, XV w.? Kat. 1707 (2). Z przesiania ziemi 

z wn trza ko cio a [343].
681.  Fragment monety o zatartych wyobra eniach, prawdopodobnie XVI w. Srebro, 1/2 monety, odci -

ta, 0,26 g, 14,3 mm. Kat. 2940. Wykop I, cz  E, warstwa II/2 mech., lu no.
682.  Dwa drobne fragmenty, by  mo e monety srebrnej, ca kowicie pokryte produktami korozji. Kat. 

3136. Wykop J, warstwa II/2 mech., wkop grobu 41/98.
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683.  Pokruszone fragmenty ma ej, spatynowanej monety srebrnej. Kat. 2960. Wykop I, cz  E, war-
stwa II/3 mech., lu no.

684.  Moneta nieczytelna, mied ?, 0,63 g (oblepiona), 17,2 mm. Kat. 2428. Wykop IV, warstwa II, sza-
rozielona glina z gruzem; cegl. polepa z wtr tami szaroczarnej próchnicy [344].

685.  Nieczytelny fragm. monety miedzianej lub bilonowej. Kat. 1769. Z przesiania ziemi z wn trza 
ko cio a [345].

686.  Zupe nie skorodowana ma a moneta miedziana, z niewyra nymi ladami stempla. 0,36 g, 13,1 mm. 
Kat. 3135. Wykop J, warstwa II/2 mech., wkop grobu 4/98.

687.  Nieczytelny kr ek barwy miedzi, wielko ci denara XV-XVII w. Mied  (?), ubytki, 0,25 g, 13,2 mm. 
Kat. 1630. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [346].

688.  Nieczytelny okruch monety srebrnej. Kat. 1754. Z przesiania ziemi z wn trza ko cio a [347].
689.  Nieczytelny fragment ma ej monety, XV-XVII w. Kat. 1685. Wykop C1, warstwa II/cz. E [348].
690.  Nieokre lony szel g, 1. po owa XVII w. Bilon, 0,86 g, 16,2 mm. Kat. 1824. Z przesiania ziemi 

z wn trza ko cio a [349].

eton

691*.  Czechy, Hans Pauer, poborca dziesi ciny górniczej w S. Joachimstalu (Jáchymovie), liczman 
(Raitpfennig) b.d. [2. po owa XVI w.], men. Joachimstal (?).
Av. HANS·PAVER-AV·PREMLEV (litera A w s owie AV pierwotnie by a wbita w stempel od-
wrotnie lub zast piona liter  V; Hans Pauer auf [?] Premlev), tarcza herbowa, w niej na pagór-
ku stoi m czyzna ze skrzy owanymi nogami, trzymaj cy w d oniach dwa cepy, na tarczy he m 
z labrami i koron , w klejnocie powtórzone god o tarczy.
Rv. RO·K·M·ZEHE-IN·S·IACHIM (Römische Kaiserliche Majestäts Zehentner in Sankt Jachimsthal), 
tarcza herbowa z belk , na której dwa niewyra ne elementy (r ce wyci gaj ce ku sobie pier cie-
nie?21), he m z labrami, w klejnocie dwa skrzyd a z belkami, na których podobne elementy, z boków 
B-P (inicja y i herb nale  zapewne do ma onki Pauera).
Neumann 1858-1872, poz. 28 632. Mied , 2,06 g, 24,5 mm. Kat. 3141. Wykop I, cz  E, warstwa 
II/6 mech., wkop grobu 46/98.

Plomby

692. Polska?, r.? (XV w.)
Av. korona.
Rv. orze  „jak na denarkach W adys awa Jagie y”.
O ów, 4,135 g. Nr inw. pol. 58/50. Grób 4 (Gum.) [350].

693*. l sk, Rychbach (obecnie Dzier oniów), 1613.
Av. \VITA\ / REICHEN / BACH: / ·1·6·1 3· (…Civitas Reichenbach) w kwadratowej ramce z ara-
besk  u do u.
Rv. w. Jerzy stoi z w óczni  przed murem obronnym.
Plomba z jednym p askim bolcem22. Brak analogii. O ów. Kat. 1908. Z przesiewania ziemi z wn -
trza ko cio a.

21  Zdaniem J. Neumanna mog  to by  dwa „Weberleistchen”. Neumann 1858-72, Bd. 5, s. 31.
22  Typologi  techniczn  plomb zob. Koci ska i Maik 2004, s. 12.
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COINS FROM SAINT NICHOLAS CHURCH AT GIECZ:

SUMMARY

Archaeological investigation of Saint Nicholas church at Giecz (distr. roda Wielkopolska) and its imme-
diate surroundings, made in 1949-1960 and 1993-2000, brought in 690 coins as well as a reckoning coun-
ter and two lead seals. This is the largest cumulative Þ nd from a single site in Poland known to date.

Giecz, one of the main centres of the state of the Þ rst Piast rulers, fell into decay during the second 
half of the thirteenth and is now a village. Saint Nicholas church, one of two in Giecz, was built in 
the second half of the eleventh century, rebuilt to its present-day form in the late twelfth century.

Our analysis is divided in two parts. The Þ rst contains a discussion of the numismatic material century 
by century, and its interpretation. In part two are examined problems of attribution of some of the coins 
with some conclusions on coinage and monetary policy of the fourteenth-sixteenth centuries. The third 
part of the book is a Catalogue of the coin Þ nds.

Part I: Analysis and discussion of the Þ nds 

1. Chronological review 

Chronological distribution of the coins by Þ fty-year periods is presented in table 1. The Þ rst coin, a pen-
ny of Ladislaus II the Exile (1138-46), is in isolation (no. 225), the series starts from the late thirteenth 
century with a penny, not recorded previously, which Þ nds partial analogy in Mecklenburg (no. 219). 
From the Þ rst half of the fourteenth century we have three hohlpfennig specimens, very likely, minted 
in Greater Poland, one of them a type unknown previously. During the second half of the same cen-
tury double-sided coins enter the record, as a rule, precisely attributed to their mints. At Þ rst, these are 
coins of king Casimir III the Great (1333-70). Four out of Þ ve of these are Cracow pennies, and only 
one, a penny from Greater Poland, struck at Pyzdry. A similar regularity is observed in other locations 
in eastern and central Greater Poland. This illustrates the role of coins issued in Cracow in the process 
of uniÞ cation of coinage in the Kingdom of Poland then being restored after a period of fragmentation.

In the late fourteenth century local coinage disappears altogether and, until the Þ rst quarter of the 
sixteenth century, we have from Giecz a long series of coins of the Kingdom of Poland struck in Cracow. 
This reß ects the monetary uniÞ cation of the Kingdom. Foreign coins represent only a small admixture 
to the Polish coins from the Þ fteenth century: Silesian, Pomeranian pennies, one from Mecklemburg 
and Lusatia each, but no Prussian coins whatsoever. There is a noteworthy domination of the smallest 
denominations, pennies, but next to them there is also a half-groschen from the late fourteenth century 
(equivalent to 9 pennies) and Þ ve kwartniks, i.e., threepence coins. The presence of larger coins in the 
analysed series is unstable and we have not a single half-groschen from the pervasive issue of Casimir 
IV from the period 1479-92, and as many as 11 from the period 1492-1526. However, these are no coins 
with the content of pure silver over 1 g. Increase in coin denominations from the late Þ fteenth century 
is an early sign of a phenomenon, widespread in Poland, of increase in the value of coins from church 
Þ nds during the sixteenth century.

Worth noting are two further pennies of special form: manufactured not by hammering but cut out 
from a half-groschen coin (nos. 239-40). Similar coins turned up in hoards from lesin near Nak o in 
Greater Poland, from Terebovlia (Trembowla), from former distr. Stryi, and from Mogi a near Krakow, 
and as a single Þ nd in Wi lica. Consequently, the distribution range of similar specimens – although they 
are rare – is broad, map 2). Ryszard Kiersnowski claims that such coins probably were cut out from dam-
aged (broken) half-groschen coins in order to salvage at least a part of their face value. Nevertheless, 
the half-groschen coins were struck from better silver than the pennies, so it would seem more rational 
to have the former melted down when they were damaged. 
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The monetary reform and the monetary union between Poland and Prussia of 1526-30 brought about 
an unexpected change in the series from Giecz. Over 2/3 coins from the last three quarters of the six-
teenth century were produced by Prussian mints: the royal mint at Toru  (Thorn), ducal mint at Königs-
berg, and municipal mints at Elbing (Elbl g) and Gda sk (Danzig). During the Þ nal decades of the 
same century, as a result of the spread of the Polish monetary system to Lithuania and Livonia, coins 
from Riga enter the record, but local coinage also makes a comeback, represented by pennies minted at 
Wschowa. The highest denomination from this period is the one-groschen. The percentage of foreign 
coins (from Bohemia, Hungary, Silesia) is negligible.

A one off specimen is a reckoning counter of Hans Pauer, collector of the mines tax at Jáchymov (Joachim-
sthal) in Bohemia, (no. 691). Reckoning counters were also produced in Poland but neither they nor the Bo-
hemian counters are recorded in Þ nds. Only Nuremberg jettons are encountered, mostly in towns.

The coin series from Giecz is dominated by seventeenth century material (58 per cent of determined 
coins). This is a phenomenon typical for Polish cumulative Þ nds, where this predomination happens 
to be even higher. In part, this is caused by the decline of the minting activity which occurred during the 
Þ rst half of the eighteenth century, but is also a reß ection of the abundant issue of minor coins during the 
seventeenth century. Next to coins minted in Poland an important new element are coins from the east-
ern area of the Commonwealth – Lithuania. On the other hand, there has been an obvious decrease in the 
importance of Prussian coins. A prominent role is played by shillings, struck brieß y during the 1630s in 
Elbl g. The town was at this time under domination of Sweden and coins minted there represent debased 
imitations of Polish and Lithuanian shillings. Similar and even more numerous coins struck at Riga 
until the 1660s are in the same category. Jointly, the series from Giecz includes no less than 54 Swedish 
shillings – more numerous than shillings coined in the name of the kings of Poland during from the Þ rst 
half of the seventeenth century (41). These numbers show the extent to which the inß ation revenue from 
shilling coinage had been appropriated by mints controlled by Sweden. Only a single specimen (no. 41) 
was identiÞ ed as a so-called Wallachian shilling, probably struck in the early 1660s in the mint of the 
prince of Moldavia at Suceava. Perhaps, Giecz lay on the periphery of penetration of these widespread 
coins. A great attraction are coins issued in the reign of Sigismund III by towns in Greater Poland: 

ob enica (11) and Pozna  (8). Until recently, ob enica coins were considered rare, but with a more 
careful recording of single Þ nds, such as those from Giecz, this view has changed. The ob enica mint, 
although peripheral and striking only the smallest denominations: pennies and kwartniks, was the main 
producer of these minor coins in the kingdom. As a rule, coins from ob enica outnumber several times 
coins issued by its contemporary and rival mint in Pozna . Even so, in the series from Giecz, Pozna  is 
represented by only a slightly smaller number of specimens. Presumably, while ob enica was distribut-
ing its coinage across the entire Commonwealth, Pozna  catered to the more local market.

As many as 260 coins are small copper shillings of King John Casimir. They were struck in the period 
1659-1666 but continued in circulation until the reforms of King Stanislas August around 1766, which 
makes them a rather imprecise archaeological dating tool. In this group we have Polish and Lithuanian 
shillings, 99 and 148 respectively (leaving out the counterfeits and one specimen undetermined as to its 
country of origin), which gives us a ratio of almost exactly 2:3 (67:100). The proportion of issue quo-
tas of these coins coined in the name of Poland and Lithuania was 77:100, therefore at Giecz we have 
a higher participation of Lithuanian coins, which would follow from the number of minted specimens. In 
cumulative Þ nds from the territory of the Polish Crown the domination of Lithuanian coins and the con-
vergence in the issue ratio is characteristic for deposits formed relatively late, after they had mingled on 
the market of both federated countries. At the same time, an argument in favour of a rather early deposi-
tion of the majority of the so-called boratynki from Giecz is their generally good state of preservation.

Coins from the eighteenth century are represented by a mere 13 specimens: 10 copper shillings 
and groschen of King August III from the period 1752-5, and three copper groschen of King Stanislas 
August (the latest from 1768). Coins of August III were an attempt to revive Polish coinage after more 
than half a century’s collapse. To be exact, rather than being Polish, they are Saxon coins. Although they 

were minted in Saxony, coined in the name of the king of Poland, adhered to the Polish monetary system 

and had a general circulation in the country, the repeatedly disrupted Diet was not able to legalise this 
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emission, and during the monetary reform of Stanislas August (1764-95) they were withdrawn from 
circulation. In our analysis we classify the coins of August III – in keeping with the real state of affairs 
– as Polish, but in no event do they suggest economic exchange with Saxony. Missing from the series 
is a number of typical species of coinage, in particular, from Brandenburg, Prussia and Silesia. Perhaps, 
the low frequency of coins from the the eighteenth century causes them to visibly lose their value of an 
accurate measuring device of the situation on the coin market.

After 1768 deposition of coins in Saint Nicholas church ceased. Admittedly, we do have a later coin, 
but it does not come from a local emission – it is a Polish groschen from 1824, when Giecz belonged 
to the Grand Duchy of Pozna , under Prussian rule. This coin, heavily worn in circulation, is certain 
to have found its way into the ground many years after minting. Only the even later coins may be treated 
as randomly dropped currency: two Prussian pfennig of Frederick William IV from the mid-nineteenth 
century, and two German two-pfennig coins from the end of that same century. 

2. Interpretation 

The chronology of the coin series from Giecz does not cover the entire period when the church was in fun-
ction. From the Þ rst phase, the eleventh and twelfth centuries, we have a single coin, whereas the second, 
closing phase is signalled by coins with a substantial, nearly a century-long delay. The end of deposition, 
on the other hand, predates the discontinuation of regular worship in the church by approximately three 
quarters of a century. The slow decline in deposition suggests that its cause was not due to technical con-
siderations, but to changes in custom. Sustained domination of small and smallest coins, coupled with 
an entire lack of major coins indicates mostly a random dropping of coins (especially, during the collect) 
and perhaps, of magic practices, which required coins as an accessory (including, in particular, grave 
offerings). A perforation made in a counterfeit Polish half-groschen indicates that it was discarded delibe-
rately, possibly, after being broken in half. Evidence of destruction (breaking, bending) is observed on two 
other, possibly counterfeit, coins (nos. 289, 592) – perhaps, they too had been removed on purpose.

Thirty-one coins and a lead seal occurred in grave contexts, nine of these burials evidently more 
outstanding (the rest, in the Þ ll of graves, possibly, as a result of redeposition). There were three assem-
blages of three coins each and four burials containing two coins. It is also notable that a small number 
of coins larger than the smallest (half-groschen and a small kwartnik of Ladislaus II Jagiello, a groschen 
of Sigismund III) also turned up in a grave context. 

Thus, from Giecz we have evidence of occasional practice of use of coins as grave goods. However, 
the mixing of the material prevents us from grasping the details of this custom: the coins most often 
presumably were cast into the grave prior to burial or after, in one case, it appears that the coin had been 
placed in the left hand of the buried individual, but there is no evidence of coins placed in the mouth.

Except for the use of obsolete coins – something which without a more speciÞ c context would be 
hard to grasp – and a slight over-representation of slightly larger coins, the coins from graves do not 
differ from the rest: we have to do with the same denominations, mints, and time of issue. There is no 
evidence that counterfeit coins were preferred as a grave offering. 

The rest of the coins may be attributed mainly to losses made during church offering, and, in a part 
which is impossible to grasp, perhaps to non-refundable deposit on behalf of sacrum. A tradition especially 
likely to result in the loss of coins is the showering of Christ’s Grave with coins on Good Friday, attested 

for in 18th century literature. SigniÞ cant is the interruption of accumulation of coins during the eighteenth 

century, right after the monetary reform of Stanislas August. At this time, the form of small coins had 

changed: introduced were relatively large copper groschen, not so easily lost at random. Perhaps, only the 

full decline of deposition at the beginning of the twentieth century may be linked to the laying in the church 

of some form of more solid ß ooring, however, I have no evidence on this. Such an explanation argues in 

favour of a theory of random dropping of coins as the main cause of their deposition.

Single and cumulative Þ nds are considered rightly as a valuable complement to hoards as a source 

for reconstructing monetary circulation. This is because, on the whole, this class of Þ nds is dominated 
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by minor denominations which were not useful for thesaurization, but were used for making the small-
est purchases and offerings. In recent decades, when Þ nds of small coins are studied and recorded with 
much greater care than in the past, we have learnt of many previously unknown small coins. 

The coins recovered at Giecz most often are the smallest denominations of their period. An exception are 
half-groschen, groschen, and shillings from the sixteenth century. This is a wider phenomenon that coins from 
that age found in Polish churches represent higher denominations, although it is still unclear whether it was 
universal. Very likely, it attests to the growing prosperity of the rural community of the time. 

For the Þ fteenth, sixteenth and seventeenth centuries the numismatic inventory from Giecz, reß ects, 
apparently relatively objectively, the inß ux of minor coins to this locality and may be used to make 
comparison with other sites. Basing on this series we can say that monetization had started at Giecz at 
the end of the thirteenth century and was realised with an insigniÞ cant participation of foreign coinage. 
This is a crucial detail, because it suggests that the main factor in monetisation was taxation. The coin 
series from Giecz, when compared against other cumulative Þ nds, makes it possible to discern analogies 
between the processes in which coinage minted centrally in Cracow under Ladislaus II (1138-46) and 
in the reign of Casimir III the Great (1333-70) started to circulate everywhere in Poland. These analo-
gies and the general slowness of monetary uniÞ cation possibly are the result of low efÞ ciency of having 
coins issued by a single central mint, limited stock of silver, and logistic problems of their distribution 
in a relatively large country.

Participation of foreign coins declined further parallel to an increase in intensity of deposition of 
coins during the Þ fteenth century. We interpret this as evidence of a complete monetisation of the parish 
community. Perhaps, the presence of foreign coinage, caused by shortage of national coins was rem-
edied only by the inß ation policy of the Þ rst Jagiellonian kings, particularly Ladislaus III (1434-44).

The greatest proportion of counterfeits is observed during the Þ fteenth century (8 per cent). A simi-
larly high percentage is not observed among the copper shillings of King John Casimir (4.6 per cent), 
despite the fact that that sort of coins is known to have been counterfeited very often. And this time 
– we are speaking of the Þ fteenth century – this can testify to the shortage of coins in circulation, which 
facilitated the release of counterfeit coins into the market. This would be conÞ rmed by a marked de-
crease in the percentage of counterfeit coins during the sixteenth century (below 2 per cent).

The numismatic material from Giecz has brought in many exceptional coins, unique, or very rare, 
which have advanced our understanding of the history of coinage. Many of these coins are a major col-
lector’s attraction – e.g. an exceedingly rare penny with the letter P, Wschowa pennies of Sigismund III, 

or a Pozna  kwartnik from 1626, but above all, a penny from Pyzdry, and a Polish penny of king Alexan-

der – truly sensational Þ nds that add substantially to our understanding of Polish coinage. We may have 

identiÞ ed a Cottbus coin from 1483, previously known only from written sources, we recorded interest-

ing input to the study of forgery of Polish pennies during the Þ fteenth century, and an interesting series 

of small coins issued by mints in Pozna  and ob enica during the seventeenth century. The direction 

of inß ow of coins reß ects both the structure of commercial exchange and the consequences of monetary 

policy pursued by Poland and its neighbouring countries. What is even more, we have gained new data 

on monetary policy, especially of the Þ fteenth century, which is considered in part II of this book.

Part II: Selected issues of coin attribution and fourteenth-sixteenth centuries monetary policy 

1. The moneyer of Pyzdry and the coin from Pyzdry 

In 1280 and 1283 in the charters of Przemys  II, Duke of Greater Poland, mention is made of Oblin 

or, Ubelin, a burgher of Pyzdry and the duke’s mercator specialis, who is described as a moneyer. In 

the light of these references also other, less unambiguous remarks found in documents from the late 

thirteenth and early fourteenth centuries, e.g., the making of a payment using the “weights of Pyzdry”, 

or a payment made with coins secundum quod erunt in Pisdri, show that Pyzdry, a neighbour town 
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of Giecz, was operating a mint. Pyzdry expanded around the mid-thirteenth century thanks to its local, 
brieß y worked, salt deposits, and soon gained substantial commercial and administrative importance, 
which probably was the main cause of the decline of Giecz.

However, we had no record on coins minted at Pyzdry until the discovery at Giecz, and in Slovak 
Hrabušice, of two pennies of Casimir III the Great with the name of Pyzdry and a star (no. 550). It turned 

out that a similar, undeciphered specimen had occurred as early as in 1877, in a hoard discovered at 

Cieszyno (Teschenbusch) in Neumark (New Mark). Very likely, the star is a reference to the patronage 

of the local parish church dedicated to the Nativity of the Blessed Virgin Mary. This specimen is datable 

to the 1350s which shows that the mint at Pyzdry continued in operation longer than we expected. This 

deÞ nitely was a royal mint, rather than a municipal one, similarly as two other mints in Greater Poland 

which were issuing coins of Casimir III the Great: Pozna  and Kalisz.

2. The penny with the letter P

Another penny discovered at Giecz has on one of its faces the letter P and three annulets, on the other, 
an eagle (no. 533). Silesian numismatists have considered this extremely rare type as a coin of P emek, 
Duke of Opava, whereas Polish coin specialists attribute similar specimens to the Pozna  mint of the 
early fourteenth century or, alternately, after 1370. On some specimens the eagle appears with what 
evidently is a band upon wings and breast (but not on our penny from Giecz), which indicates this is 
the eagle of Lower Silesia, suggesting that either the penny originates from Lower Silesia or that it was 
coined under the authority of a Lower Silesian duke. One possibility is Pozna , in the reign of Henry 
I (III) Duke of G ogów (1306-9), another possibility, the youngest son of the same, Przemko II (1312-
31). We can also take into account Przemys aw I Noszak, Duke of Cieszyn in Upper Silesia, but not in 
his inherited principality, where he issued heller with a similar monogram P, but as a ruler of G ogów, 
where in 1381 he had acquired a half of that principality (he died in 1410). The minting of Lower Sile-
sian pennies during the fourteenth century, which is conÞ rmed in the written sources, is very modestly 
reß ected in Þ nds and collections. Absence of these pennies in Silesia and a concentration of three Þ nds 
between Pozna  and nin, argues in favour of tracing them to Greater Poland, whereas hoards from 
R ka near Cracow (beginning of the Þ fteenth century) and Wenecja near nin (after 1395), argue in 
favour of dating them to second half or, even, last quarter of the fourteenth century. Both at R ka, like 
in Pozna  and Giecz (but, as far as we know, not at Wenecja) there were Þ nds of Silesian pennies but the 
same four locations also yielded Þ nds of what deÞ nitely are Pozna  pennies.

The dilemma is hard to resolve. The style of the letter P is so simple that is it may be dated both to the 
Þ rst and the second half of the fourteenth century. The seemingly strong argument represented by the 
Silesian eagle has been surprisingly weakened by the presence of a similar eagle upon a Pozna  penny 
of King Ladislaus II (1386-1434). In accordance with the datation and distribution of coin Þ nds, we lean 
towards a view that the coin with the letter P comes from a preceding issue of the city of Pozna  during 
the times of interregnum (1382-4) or Queen Hedwig’s single reign (1384-6). The signiÞ cance of the 

banded eagle which appears on it is obscure. 

3. The chronology of Polish coins of Ladislaus II Jagiello – critical remarks 

Established by Stanis awa Kubiak and universally adopted, the chronology of coins issued by Ladislaus 

II Jagiello (1386-1434) and Ladislaus III (1434-44), although correct in its general outline, must under-

go some rectiÞ cation associated with structure of hoards, system of mint marking, and silver content in 

the coins. The greatest problem are anonymous, so-called Jagiellonian pennies, small coins with a crown 

and eagle, coined starting from the end of the fourteenth until the beginning of the sixteenth century.

Pennies of Double Cross type (no. 226) rather than being coins of the town of Wschowa from the 

Angevin period (1370-86), are, as indicated by symbols placed on them, distribution of Þ nds, and hoard 
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structure, the oldest coins of Ladislaus II Jagiello, struck in Cracow until 1396. The last issue is a penny 
with the letter n in the shield. The next pennies are so-called Jagiellonian pennies, subtype IB (nos. 
227-32), struck until the beginning of the Þ fteenth century. Their oldest issue, from 1396-98, is marked 
by a higher silver content. In 1398 the pennies were devalued from 1/16 to 1/18 groschen due to the 
necessity of converting them into the rate of small kwartniks (nos. 241-5) the latter, starting from 1396, 
had a rate of 1/6 groschen. This caused the lowering of their standard. Only later, during the Þ rst decade 
of the Þ fteenth century, were introduced the pennies of subtype IA (nos. 233-4).

Small kwartniks (ternaries), Kubiak type VI (without moneyers’ marks, as no. 245), were coined – at 

least in some part – around the year 1400, whereas small kwartniks, Kubiak type IV, with letter n (no. 

242-3), may originate in part from the period after 1407, which is suggested by their minting standard.

The Cracow mint was not shut down in 1414, as previously thought, but continued to function, prob-

ably until 1422 – perhaps, moved to the royal castle. The half-groschen of Ladislaus II Jagiello with 

marks W‡ or F‡, were not struck at Wschowa, since this is not indicated either by their distribution range 

or documents – but by the central royal mint. It is likely that, next to them, the stylistically quite similar 

pennies IC were minted there also.

The coinage policy of the Þ rst two decades of the reign of Ladislaus II Jagiello was inß uenced 

substantially by the great merchants of Cracow who had an interest in sustaining a stable rate of the 

Hungarian ß orin. An appreciable lowering of Polish mint standards in the later years of the reign of king 

Ladislaus II Jagiello, 1407-22, very likely was caused by the cost of his war campaigns.

4. The chronology of Jagiellonian pennies, variant III:2, and the monetary policy of King 

Casimir IV

After the billon inß ation during the reign of king Ladislaus III (1434-44), for a number of years, the 

Cracow mint was shut down. In 1454 the Thirteen Year’s War with the Teutonic Order for Prussia broke 

out and forced both states to reach for their deepest reserves. Thus, already in early 1455, the Polish 

Diet gave permission to King Casimir IV (1447-92) to open a mint and to issue pennies and half-gro-

schen. We also have a number of references which attest to intensive minting activity. Meanwhile, the 

numismatists have been ascribing to Casimir IV and the period 1455-79 only a very small number of 

half-groschen and a slightly larger number of pennies, something which is hard to accept. 

IdentiÞ cation of half-groschen from the period 1455-79 is free from reservation: these are rare coins 

with signatures MK or TM, their iconography and standard evidently reminiscent of early half-groschen 

of Ladislaus II Jagiello from the late fourteenth century. A similarly stylised eagle appears on ordinary 

pennies, variant III/2 (nos. 294-329). These, however, are attributed to king John Albert (1492-1501), 

because under the crown they feature an annulet, similar to the one seen on the half-groschen of John Al-

bert from the period 1498-1501. Both hoards and similarity to half-groschen of king Casimir IV conÞ rm 

that pennies, variant III/2, were struck in the period 1455-79, and not later. Thus, there is no doubt that 

the purpose of this ample emission was to Þ nance the war and pay off debts which remained after the 

war, whereas a minor emission of small half-groschen was meant to sustain the market rate of the pen-

nies. (Some of the half-groschen also feature the annulet in their legend). Only in 1479 (or slightly later) 

a new type of half-groschen was coined, with a rose, its quality being much more inferior. Very likely, 

this was linked to the discontinuation of the emission of pennies and to the laying of the full weight of 

seigniorage – revenue of the ruler – on the half-groschen.

5. The half-groschen of King John Albert with annulet 

Half-groschen of King John Albert (1492-1501) have – similarly as earlier and later coins of this type 

– an eagle on one face and a crown on the other. They come in two basic variants. The Þ rst variant 

has a rose placed below the crown (nos. 340-3), the second variant has an annulet instead of the rose 
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(no. 344). Half-groschen with the rose continue the type coined during the last dozen-odd years of the 
reign of King Casimir IV. The rose was the arms of Piotr of Kurozw ki, Grand Treasurer (in ofÞ ce in 
1479-1498). Accused of Þ nancial misdemeanour, Piotr escaped in late 1498 to Vienna where he died in 
early 1499. The signiÞ cance of the annulet is unknown. Its appearance on the half-groschen must have 
been connected to the loss of his position by Piotr of Kurozw ki and the resulting vacancy of the ofÞ ce 
of Grand Treasurer until the appointment of the next Grand Treasurer on 20 March 1501.

Half-groschen with an annulet have two variants, which however, are not listed in catalogues and 
typologies: the one presented here, stylistically inferior (a; Þ g. 26), and an improved variant (b; Þ g. 27). 
This was observed by Stanis awa Kubiak who also noted that the stylistically superior specimens (b) are 
heavier (mode 0.94 g), and made of better silver. This led her to conclude that variant b originated as 
a result of improvement in the quality of the coins after the removal of Piotr of Kurozw ki from his ofÞ ce 
in 1499, whereas the half-groschen, variant a, were the result of a new decline in standard, which would 
dated them to the period 1500-1. Variant a, much more rare, is known from a single coin Þ nd from Saint 
Nicholas church at Giecz (no. 344). However it is apparent that the half-groschen, variant a, continue the 
style of the type and weight (mode 0.88 g) of the half-groschen of the earlier variant, with the rose (nos. 
340-3). They differ only in having the rose replaced by the annulet and absence of a trefoil above the 
crown. Thus, a reversed sequence of the variants appears to be more likely: Þ rst, variant a, stylistically 
and materially inferior, next, variant b, improved in both respects, most likely to reß ect also the employ-
ment by the mint of a new die sinker. Since variant a coins evidently are more rare, they may be dated 
speciÞ cally to 1498/9, while the issue of the improved variant b may belong in the period 1499-1501. 

6. The widnica (Schweidnitz) heller with Saint Wenceslas, and other Silesian coinage of King 
Matthias Corvinus 

Dated to the time of monetary reforms of Matthias Corvinus (king of Bohemia 1469-90), made in Si-
lesia in the period 1470-1475, are two groups of hellers: with the Hungarian-Bohemian shield on one 
of the faces (Þ gs. 28-29), and a so-called letter series featuring a monogram and the Silesian eagle on 
a semicircular shield. Whereas coins of the latter group are attributed to several Lower Silesian towns, 
the letters deciphered as: L – Lubin, G – G ogów, J – Jawor (Þ g. 30), F – Frankenstein/Z bkowice and 
M – Münsterberg/Zi bice, coins of the Þ rst group are attributed to Wroc aw. Attribution of both groups 
to the times of King Matthias Corvinus should not raise any reservations as the Hungarian-Bohemian 
arms is speciÞ c for this ruler, and around the shield with the eagle often are seen the initials M B R (Mat-

thias Bohemiae Rex). The reverse types of the Þ rst group include Saint Wenceslas, the eagle of G ogów-
Ole nica on a shield (Þ g. 28), Silesian eagle without the shield, and Saint John the Baptist (Þ g. 29).

The heller with Saint Wenceslas (no. 668) is considered an issue of Wroc aw. However, this city did 
not use the image of Wenceslas among its symbols. On the other hand, as early as 1505, Wenceslas ap-
pears on the reverse of groschen of widnica; the saint was that town’s patron with the parish church of 

widnica dedicated to Saints Stanislaus and Wenceslas. 

From the close of the fourteenth century, widnica was issuing hellers which had the form of a brac-

teate with a boar’s head, i.e. with one of a pair of seal types used by the town. This emission was 

stopped by King Matthias when he introduced his Þ rst monetary reform of 21 December 1470. But only 

four years later, when the rules of the reform changed, on 26 January 1475, the king gave permission 

to widnica to coin hellers, uff das allt wappen und zaichen, reviving the bracteate coinage. The product 

of the widnica mint in the period 1471-1474 must have been, in keeping with the rules of the reform 

from 1470, hellers corresponding to those issued by Wroc aw at that time, with Saint John and the 

Hungarian-Bohemian shield – thus, heller with the town’s patron, Saint Wenceslas, and the same shield. 

During the same period analogical hellers were minted in other Silesian towns.

Starting from 1475, other Silesian mints were coining hellers from the letter series (as nos. 667, 670-

71). However, their attribution – cited earlier – raises serious reservations. Hellers with the letter M are 
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abundant and come in many variants but we have no written evidence on coinage activity during the 
Þ nal quarter of the Þ fteenth century at Münsterberg (Zi bice). It seems more likely, that hellers with the 
letter M were issued by King Matthias Corvinus. The initial L may denote Legnica. At this time deÞ -
nitely there was no mint at Frankenstein (Z bkowice) so the letter F is more likely to refer to Freystadt 
(Ko uchów), known from the written sources, if not to Duke Frederick I of Legnica (1453-88). Neither 
was there a mint at Jawor at this time, and the letter J (Þ g.30) may sooner be the initial of Duke John 
II Lackland of G ogów (1449-88) or, even more likely, of Duke John Corvinus of Opava (1485-1500). 
However, these issues require a separate and thorough analysis.

7. The Cottbus bracteate from 1483 

The Cottbus bracteate discovered at Giecz (no. 217) can be identiÞ ed by the motif of its die, which is 
a crayÞ sh: the body, thorax and Þ rst pair of appendages with claws are well legible, whereas the three 
less distinct other pairs of appendages were revealed only upon laborious inspection. However, this type 
is unknown to catalogues. In the chronicle of Manlius edited in 1570 we read: Eodem anno 1483 in ba-

ronatu Cottbusiano desiit usus monetae nigrae, cicui a capite bovis nomen, et oboli albi cancro insignati 

cudi coepere. The form of our bracteate points to the second half of the Þ fteenth century and helps link 
this specimen to this written reference. This, presumably, is the Þ rst known specimen from this issue. 
A second, better preserved piece, was discovered in 2009 during investigation of the castle at Cz uchów 
in Western Prussia and Gda sk Pomerania (Þ g. 32). This discovery corresponds with an inß ux of Lusa-
tian bracteates to Prussia observed on the turn of the Þ fteenth and sixteenth centuries.

8. The Polish penny of King Alexander from 1506 

Polish pennies of king Alexander Jagiellon (1501-06) are extremely rare, and in collections one comes 
across their hard to identify antiquarian forgeries produced by clipping off the legend of the common 
half-groschen of the same monarch. In the past there was doubt as to whether any specimen in the collec-
tions is authentic, although it is known that on 2 March 1506 the Diet had passed a bill on the question of 
minting of pennies. The Þ nd from Giecz (no. 345) is now a proof that these coins were actually minted 
(before the king’s death on 19 August). 

9. The Polish penny of King Sigismund I from 1526 

Polish pennies of King Sigismund I without dates are known in general (nos. 349-65). It is thought that 

they were minted in 1528-29. However, catalogues have not identiÞ ed among them a specimen made in 

a different style, reminiscent of half-groschen struck until 1511. Now we have a coin of this description 

from Giecz (no. 348). This penny did not originate in 1528, when a different style was operating in the 

mints, it is earlier. This is evident in the case of groschen minted starting from October 1526. The issue of 

the Þ rst year and a small fraction of the issue from 1527, are executed in the style of half-groschen from 

1511. Groschen in a new style start to appear only later this year, which is a clear sign that the Cracow 

mint had changed its die sinker. To this same period – all of 1526 and the beginning of 1527 – we need 

to assign our penny. Just Ludwik Decjusz (Jost Ludwig Dietz), in his memorandum De monete cussione 

ratio from early 1526 was planning the monetary reform, writing: ‘And as there is no means, for silver is 

in short supply, to start everything [at once], Þ rst, we need to coin pennies and kwartniks that are sorely 

lacking in the Realm.’ Contrary to existing literature we see – thanks to the coin from Giecz – that this 

advice was taken heed of and pennies were being struck from the beginning of the reform.
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10. The chronology of Elbl g pennies of King Sigismund I with no date 

Elbl g pennies with the date [15]39 (Þ g. 36) and others, with no date, are attributed to the reign of King 
Sigismund I. Pennies without a date occur in a number of variants differing in the shape of the heraldic 
shield (nos. 597-603): its upper edge may be uniformly arched or composed of two arches, its sides may 
have or not two projections (spurs) on the axis of the horizontal division of the shield, and the arched 
base may be provided with three grooves or none. We may assume that individual variants of the shape 
of the shield, rather than being contemporary, succeeded one another in some order. 

On three occasions the city of Elbl g obtained royal permission to coin pennies and put its mint into 
operation in the periods 1530-32, 1538-40 and 1544-45. Since we know Elbl g pennies with the year 
date of [15]39, the pennies without any date could belong to the emissions of 1530-32 or 1544-45. On 
the pennies from 1539 the shield with the arms of the town already features spurs and grooves, but the 
upper edge is double-arched, whereas on pennies of King Sigismund August with dates [15]54, 55, 56 
and 57, with the same side edges and base, the upper edge of the shield is a uniform arch (nos. 605-10). 
Therefore, we propose to attribute coins with a double arch of the upper part of the shield and base with-
out grooves (with a pointed or a full arch) to the issue from the period 1530-32. On undated coins with 
grooves in the base of the shield and spurs on the sides may be observed a gradual erosion of the division 
of the arch at the top and the development of a shield with the upper edge in the form of a single arch.
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28. Dolny l sk, Maciej Korwin, denar niewiadomego pochodzenia z Or em g ogowsko-ole nickim, 1470-74 (wed ug WCN 21: 162)
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