
MX- Odbicie osobne z Nru 3 i 4 (Zbioru ogólnego 21 i 22) czasopisma „Wiadomości numizmatyczno-arcbeologiczne1'.

SKARB DEM RÓW  KORONNYCH
W ł a d y s ł a w a  I. Ł o k i e t k a  i K a z i m i e r z a  III. W i e l k i e g o .

W  przejeździe przez Wrocław, nabyłem u je 
dnego z tamtejszych złotników skarb numizmatyczny, 
składający się z denarów dotychczas ogólnie królowi 
Kazimierzowi III. Wielkiemu przypisywanjmh.

Bliższych szczegółów co do pochodzenia skarbu 
tego, od właściciela dowiedzieć się nie zdołałem.

Przy pobieżnem już rozpatrzeniu się w wykopa
lisku, które składało się z jednego halerza czyli pół- 

—" clayara, przedstawiającego orła ukoronowanego, z czte-
- '  reeh denarów, wyobrażających po jednej stronie hełm 

..% pb 're pusze;4x.. r .i'b.uHngißj orla ako'-op.owanego ję- 
dnogłowego, dalej z 319 sztuk denarów, wyobrażają
cych głowę ukoronowaną wprost i orła jednogłowego, 
wreszcie z dwóch denarów miasta W rocławia z ty tu
łem króla czeskiego Karola VI. (r. 1346—78, patrz 
Saurma T. X X X X I. 1), zauważałem zaraz, że egzem
plarze bardziej zużyte wykazują rysunek grubszy 
i wizerunek króla z twarzą starszą, zaś mniej zużyte 
są rysunku delikatniejszego i wyobrażają twarz kró
lewską znacznie młodszą.

Zachowanie skarbu tego pozostawia z małemi wy
jątkam i w ogóle bardzo wiele do życzenia, a to z na
stępujących powodów: że zawarte w niem monety długo 
były w obiegu, zanim je ukryto w ziemię; powtóre, że 
wykazują sposób bardzo niedbałego bicia; a ostatecznie, 
że cały skarb został przez rękę nieświadomą w kwasie 
oczyszczonym, wskutek czego niektóre egzemplarze 
rdzą bardziej nadwerężone świecą się jak  sito.

Co do bicia tej monety wypada tu powiedzieć, 
że praktykowano je  prawdopodobnie w ten sposób, 
jak  to jeszcze w połowie X V II wieku widzimy w.Ko- 
syi przy wyrabianiu kopiejek srebrnych, że z niebar- 
dzo odległej wysokości robotnik wprawny zlewał kro
plami metal płynny do naczynia na dole umieszczo-

nego, wodą napełnionego. Drugi zaś robotnik kładł 
stężałe już ziarnko metalu na zaopatrzone stemplem 
strony głównej monety kowadło, gdy trzeci robotnik 
przykładał w formie pieczęci stempel strony odwro
tnej na ziarnku metalu i wykonał nań z wolnej ręki 
a więc w kierunku dowolnym uderzenie *)■

Od siły i dowolnego kierunku tego uderzenia 
były zatem zawisłe tak dokładne odbicie stempli, jak 
też i kształt samejże monety, która mało kiedy wy
padła zupełnie okrągłą i w całości obustronnie odbitą.

Ztąd też pochodzi wyrażenie, że monetę kuto.
Otóż widzimy, że na przeważnej części tych mo

net stemple nie zawsze całkowicie a czasem nawet 
niedokładnie są odbite, że blaszka często jest jedną 
stroną znacznie grubszą, czasem jakby z pod stem
pla ku jednej krawędzi wysuniętą, a moneta jakby 
obcięta wygląda, co też mogło być powodem do ża
lów kolektorów świętopietrza na obcinanie monet 
w pierwszych latach panowania Kazimierza W iel
kiego2).

Co się zaś tyczy zużycia przez obieg monet 
w skarbie tym zawartych, a względnie czasu i miej
sca ukrycia onego w ziemię, to muszę tutaj wspo-

1) Artykuł zamieszczony przed kilku laty  w Wiener nu
mismatische Zeitschrift. F. Wys.

2) Piekosiński, str. 181 wiersz 3—6. Małe grosze nie 
można rozumieć ‘/j gr.-, ponieważ te  Mto dopiero w roku 1366— 
70, lecz denary, które w tym  roku (1335) były już w obiegu. 
Wiadomość o wykopalisku krakowskiem m onet Kazimierza W iel
kiego przez D ra Pr. Piekosińskiego, odbitka z Dwutygodnika 
naukowego, 1878 str. 391, wiersz 25—27 i drugi od dołu, za
w iera sprzeczność, ponieważ w pierwszych latach panowania 
Kazimierza Wielkiego, kolektorowie św iętopietrza nie mogli 
zbierać innej monety, jak tylko szerokie grosze, kwartniki 
i denary. P. Wys.
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ranieć o wiadomej rzeczy, że król W ładysław I. Ło
kietek już w roku 1320 bił dukaty i denary, a te osta
tnie także i tego samego typu, jak i widzimy w na- 
szem wykopalisku t. j. ukoronowane popiersie wprost 
i orzeł jednogłowy, któryto typ posłużył później za 
wzór i synowi jego Kazimierzowi III.

Również wiemy, że Kazimierz III. Wielki od 
początku panowania swego wybijał właśnie tylko taką 
monetę denarową, że następnie na wzór groszy prag- 
skich wprowadzone wj'bijanie groszy krakowskich 
długo nie utrzymało się, i że moneta półgroszowa wy
bijaną była dopiero od roku 1366 w mennicy poznań
skiej, a od roku 1368 także i w mennicy krakowskiej.

Dalej wiemy także, że w skarbie omówionym 
napotkane jako przybłędy dwa denary z mennicy mia
sta Wrocławia, bite były tamże w czasie od roku 
1362—78, na podstawie przywileju z roku 1362 udzie
lonego miastu przez króla czeskiego Karola YI.

Zupełny brak groszy krakowskich w tern wy
kopalisku da się wytłómaczyć tą  okolicznością, że ta 
kowe w czasie ukrycia skarbu do ziemi były prawdo
podobnie z kursu wycofane, aby zrobić miejsce nowej 
w obieg wchodzącej w srebrze gorszej monecie pół- 
groszowej.

Skarb ten zawierający cztery egzemplarze de
narów napisowych z hełmem i orłem, stwierdza słu
szność przypisywania tychże panowaniu króla W łady
sława I. Łokietka, a nie rządom Ludwika.

Również znaleziony w skarbie tym w jednym 
egzemplarzu jednostronny beznapisowy halerz czyli 
półdenar W ładysława I. Łokietka z orłem ukorowa- 
nym w lewo w obwódce ząbkowatej, na którym po 
S. O. widać wklęsło rysunek S. G., mylnie zaliczanym 
był dotychczas pod panowanie W ładysława II. Jagiełły.

Zestawiając zatem te wszystkie daty, przycho
dzimy do przekonania, że skarb ten mógł być ukry
tym do ziemi dopiero po roku 1362, a przed wpro
wadzeniem w roku 1366 w obieg monety grubszej 
półgroszowej. Sądząc zaś z dość widocznego zużycia 
właśnie tych dwóch przybłędów mennicy wrocławskiej, 
nie wiele się omylimy, przyjmując rok 1365 za czas 
ukrycia skarbu do ziemi.

Tak więc dawniejsza, a zatem i bardziej zużyta 
część skarbu tego, kursowała w obiegu blisko pół 
wieku, i dla odtworzenia dokładnego monety rysunku, 
potrzeba było nieraz złożyć kilka egzemplarzy.

Co się zaś tyczy miejsca ukrycia w ziemię skarbu 
tego, to właśnie stwierdzają te dwa przybłędy mennicy 
wrocławskiej, że skarb odnaleziony został poza grani
cami dawnego Księstwa Szląskiego, tam gdzie owe de
nary wrocławskie kursu prawnego nie miały.
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Omówiwszy więc stronę ogólną skarbu tego, przej
dziemy do bliższego rozpatrzenia się w nim co do 
charakteru rysunku monet, dobroci ich metalu według 
pojedynczych typów, ich wagi przeciętnej, dalej wagi 
okazu najlżejszego i najcięższego, ich odmian rysun
kowych i napisowych, a na ostatek co do ich liczby 
z każdego typu, w jakiej w wykopalisku tern znala
zły się.

Jak  już na wstępie powiedziano, odróżniała się 
pewna część monet wykopaliska tak charakterem gru
bszego i pomimo gorszego zachowania rzecby można 
wyrazistszego rysunku, jak  też i popiersiem króle- 
wskiem, wyobrażającem starszą osobę.

Dalsze w tym kierunku przeprowadzone badania, 
a mianowicie ścisłe przeprowadzenie prób metalu tak 
z narysu na wszystkich egzemplarzach, jak  też i 
w ogniu, dzięki niezwykłej uprzejmości pana Kunsta 
starszego menniczego w Krakowie i pana Zajączko
wskiego menniczego we Lwowie, dokonanych na dena
rach pod nr. 7. 15. 25. 37. 41. 54. 61. 69. 95 i 103, 
nareszcie dokładne ważenie każdej sztuki aż do trze
ciej decymalnej cyfry grama, doprowadziły do tego 
rezultatu, że wszystkie próbą metalu lepsze, przecię
tną wagą cięższe, zachowaniem zaś słabsze typy ugru
powały się jako dawniejsze czyli starsze na przodzie, 
gdy tymczasem próbą srebra gorsze, przeciętną wagą 
lżejsze a zachowaniem lepsze typy znalazły się same 
'przez się jako mniej dawne, czyli? nowsze--na k^ińcu ‘ 
tej całej świty.

Dalszy zdumiewający skutek tych dochodzeń co 
do dobroci meta] u i wagi typów był ten, że wszj^stkie 
monety z popiersiem starszem (typ I I —VII, n r 5—38) 
uszykowały się same jako dawniejsze na froncie, po
zostawiając swym towarzyszom z twarzą młodszą 
miejsce po sobie (typ V III—X II, nr 39—105).

Na podstawie tak  wymownych wyników wypa
dało koniecznie wziąść rozbrat z dotychczasowem przy
pisywaniem wszystkich tych denarów Kazimierzowi 
III. i przydzielić ich tak panowaniu tego króla, jak  
też i ojca jego Władysława Łokietka.

A zatem znalazło się w skarbie tym 124 sztuk 
monet Władysława I. Łokietka i 200 sztuk monet K a
zimierza III. Wielkiego.

Jak  to już wyżej powiedziano, zostały cztery 
sztuki denarów Władysława I. a sześć sztuk Kazimie
rza III. ofiarowanemi próbie ogniowej, aby na tym 
pewniejszej podstawie polegały badania co do dobroci 
srebra. Chociaż z drugiej strony wiadomą jes t rzeczą, 
że im dłużej moneta w ziemi pod niekorzystnemi 
wpływami przeleżała, im więcej z przymieszanej w niej 
miedzi przez wytwarzanie się śniedzi zetliło, tym le



pszą staje się taż moneta po zdjęciu z niej rdzy tak 
w ziarnie to jest w metalu, jak  też zarazem tym lżejszą 
w wadze, ponieważ przy oczyszczeniu jej miedzi ubyło.

Skarb nasz jak  wiemy spoczywał w ziemi z górą 
pięć wieków pod takiemi mniej korzystnemi wpływami, 
które zmieniły stanowczo tak jego pierwotną ligę me
talu, jak  też i jego pierwotną wagę.

Z danego nam zatem w stanie takim materyału 
wykazały próby ogniowe, a z tymi porównawczo prze
prowadzone przy reszcie innych sztuk i narysowe 
w monetach pod nr. 1—50 próbę 7, a pod nr. 51 — 
105 tylko próbę 6 l/2.

Co do przeciętnej wagi pojedynczych typów mo
net okazało się, że znaleziony w jednym  egzempla
rzu i stosunkowo dobrym zachowaniu halerz trzymał 
wagę 0-165 grama, co odpowiada mniej więcej cię
żarowi półdenara, i mógł jako taki kursować a być 
wybitym prawdopodobnie jeszcze przed rokiem 1320, 
w ślad za współcześnie kursującymi jednostronnymi 
halerzami czyli fenikami miseczkowatymi.

Co do przeciętnej zaś wagi napisowego denara 
typ I. nr 2 —4, który znalazł się w wykopalisku w czte
rech egzemplarzach mocno zużytych, z których jeden 
jest nawet wyszczerbionym i do wagi dużo mu bra
kuje, to wypada ona przy tym stanie rzeczy na 0-261 
grama.

Denary typu I I— IV, nr. 5—13 wykazują prze
ciętną w agę'po 0-27 grama.

Denary typu V, nr 14—16, trzym ają po 0-26 
grama, zaś typu VI—VIII, nr 17—47, po 0-255 grama, 
a typu IX , nr 48 — 50, już tylko po 0-233 grama, 
przy niezmiennej dotąd próbie srebra 7-mej.

Denary typu X —XI, nr 51—78, wykazują wpraw
dzie większą wagę przeciętną, bo po 0-29 grama, a typu 
X II, nr 79—105, po 0-273 grama, ale przy próbie 
srebra już tylko 6 '/2.

Otóż z zestawienia w formie tabeli tutaj dołą
czonego a obejmującego jeszcze liczbę sztuk, wagę 
ogólną, najlżejszych i najcięższych denarów znalezio
nych w wykopalisku, jakoteż ich próby srebra, wy
nika, że moneta malała za rządów W ładysława I. Ło
kietka li tylko w wadze, za rządów zaś syna jego 
Kazimierza III. Wielkiego, pogorszała się zarówno 
w wadze jak  też i w srebrze.

Takie w podwójnym kierunku systematyczne 
obniżanie wartości monety za rządów króla Kazimie
rza Wielkiego jeszcze dokładniej spostrzegamy na 
opisanych przez Dra Franciszka Piekosińskiego de
narach pod nr. 22—31 z wykopaliska krakowskiego, 
stanowiących niejako ciąg dalszy denarów ze skarbu

naszego, a wykazujących w przeciętnej wadze ledwie 
0-248 grama przy próbie srebra już tylko 4tej.
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Władysław 1. _ i 1 0-165 _ _ _ 7 Z 2*)
Łokietek 1 2—4 4 1-045 0 261 0-19 0-35 7 Z3“4

l i 5 7 1-90 0-27 0-19 0-34 7 Z3-4
i i i 6—7 6 1-62 0-27 0-15 0-32 7 Z3-4
I V 8—13 19 5-14 0-27 0-175 0-36 7 Z3

V 14—16 18 4-68 0-26 0-20 0-345 7 Z3
V I 17—26 36 9-19 0-255 0-18 0-33 7 Z3

V I I 27—38 33 8-42 0-255 0-18 0-30 7 Z3

Kazimierz III. V I I I 39—47 81 20-66 0-255 0-15 0-40 7 Z3
Wielki I X 48—50 6 1-41 0-233 0-19 0-26 7 Z3

X 51—61 30 8-70 0-29 0173 0-49 6'b Z2- 3
X I 62—78 28 8-11 0-29 0-16 0-425 6V„ Z2- 3

X I I 79—105 55 15-02 0-273 0-125 0-424 6V Z 2 3

Otóż widzimy, że Władysław I. Łokietek po ko- 
ronacyi swej w roku 1320 bił denary ze swym uko
ronow ałam  popiersiem i godłem państwa, orłem je- 
dnogłowym, również ukoronowanym, zwróconym raz 
w prawą to znów w lewą stronę widza, a więc go
dłem heraldycznie jeszcze nie ustalonem.

Dalej widzimy w koronie królewskiej prawie 
zawsze dwa rogi, które niejako typowo przechodzą 
i na denary syna jego Kazimierza III. Wielkiego. 
(Patrz typ VIII, IX  i w XI, nr 62).

Godło zaś państwa, orła jednogłowego, widzimy 
na denarach Kazimierza III, już stale w lewą stronę 
zwróconego.

Po stronie majestatu widzimy dalej, że popier
sie królewskie wprost zwrócone zawsze je s t w loki 
przyozdobione, z szyją obnażoną, albo w kołnierzu 
gładko wyłożonym, niekiedy koronkowym, a czasem 
do odwrotnie nasadzonej korony podobnym, rzadziej 
zaś w pancerz przywdziane.

Po stronie odwrotnej widzimy prawie zawsze 
orła piastowskiego z opaską przez pierś i skrzydłami 
do góry wywiniętemi, często w kulkę zakończonemi 
a niekiedy perełkami nasadzanemi.

Orzeł jest niekiedy bez korony a często i bez 
nóg, ogon zaś jego zakończony czasem w strzałkę 
lub trójliść koniczyny.

Obwódki tak wewnętrzne jak  też i zewnętrzne 
są przy denarach W ładysława I. Łokietka przeważnie 
linijkowe, przy denarach zaś Kazimierza III. W iel
kiego perełkowe, czasem też mieszane.

*) Zachowanie podane tu  z ogólnego wejrzenia, chociaż 
przychodzą pojedyncze sztuki i bardzo pięknej konserwy. Z 1 =  
bardzo dobre; Z2 =  dobre; Z3 =  średnie; Z 4 — złe.
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Co do napisów, to z wyjątkiem denara typu I, 
nr 2—4, na którym prawdopodobnie kompletny na
pis ma być po s. g. +S8Ol2«Ić0[(?IS* a po s. o. 
HhPOIiOH.10, i próez denara typu II, nr 5, z imieniem 
panującego po s. o. HhWIfÄBISLKI, a po s. o. ^P O - 
ŁOHIGC i do domysłu pozostawia nam słowa SROßöTffi 
i K6C6IS, znajdujemy na większej części denarów 
z obu panowań powtarzający się tak po s. g. jak  też 
i po s, o. napis dhRffX P O B O ßlft bez skrócenia 
lub w skróceniu umieszczony. Typ I I I—IX, nr 6—50 
i typ X II, nr 79—105.

Na typie X  nr. 51—61 spotykamy po obu stro
nach napis *ILe((sIS P O P O ßlff.

Na typie X I nr 62—75 po s. g. lub R0CX 
PO IlO ßlff, a po s. o. imię panującego, przed którem 
prócz nr. 62, widzimy jeszcze literę Sß, (Oß0T2X). Na 
odmianie pod nr. 76—77 spotykamy to iß  i imię pa
nującego po s. g .; na odmianie zaś pod nr. 78 czy
tamy po iß  imię panującego po obu stronach mo
nety. Litera iß  pojawia się jeszcze raz na odmianie 
typu X II nr 98.

Teraz przystępujemy po porządku do szczegóło
wego opisu monet w tym skarbie numizmatycznym 
zawartych.

W ładysław  I. Ł okietek , rok  1306— 33.

Nr 1. Halerz beznapisowy. Ukoronowany orzeł jedno- 
głowy w lewo o 2-piórkowych skrzydłach w ob
wódce ząbkowatej.

D e n a r y  n a p i s o w e .

Typ I. Nr 2—4.

Nr 2. S. g. ^...RQGIS*, hełm z 5-piórowym pióro
puszem.
S. o. ►RPOLGßlö, orzeł ukoron. w prawo bez 
nóg z przepaską, na skrzydłach B-piórk. Ob
wódki perełkowe.

Nr 3. S. g. i S. o. jak  nr 2, ale rysunek hełmu i orła 
odmienny.

Nr 4. S. g. i s. o. jak  nr B, ale hełm odmienny.

Typ H. Nr 5.

Nr 5. S. g. HhWLHDISLTII, popiersie wprost z szyją 
obnażoną, w koronie z rogami dzielącemi napis. 
S. o. HbPOLOßlS, orzeł ukoron., w prawo, z no
gami i przepaską na skrzydłach 3-piórk. Ob
wódki linijkowe. (Stroncz. XX H I, 3).

Typ HI. Nr 6—7.
Nr 6. S. g. >PRGX PLOR (sic!) dalej jak  nr 5, ale 

popiersie w kołnierzu gładko wyłożonym.
S. o. HbBOLOßlH (sic!), orzeł ukoron. w prawo, 
bez nóg i przepaski na skrzydłach 2-piórk. Ob
wódki linijkowe.

Nr 7. S. g. i o. dbRQX POLßl (sic!), dalej jak  nr 6.

Typ IV. Nr 8—13.
Nr 8. S. g. >PR0X PO Lßl (sic!), dalej jak  nr 5.

S. o. HbRQX PO Ilßl (sic!), dalej jak  nr 6, ale
orzeł w lewo.

Nr 9. S. g. * R 0 X  PO L ßl, dalej jak  nr 5.
S. o. + R 0 X  PO L ßl, dalej jak  nr 8, ale orzeł
z przepaską, dzielący dołem obwódkę.

Nr 10. S. g. i o. >PRGX PO L ßl, dalej jak  nr 9, ale 
korona nie dzieli napis po s. g.

Nr 11. S. g. i o. dbRGX PO Lßl, dalej jak  nr 10, ale 
w koronie zamiast rogów 4 kliny.

Nr 12. S. g. i o. HbR0X P O L ßl, dalej jak  nr 10, ale 
orzeł o skrzydłch 3-piórkow.

Nr 13. S. g. *R D X  GPOßl (sic!), dalej jak  nr 10, ale 
popiersie dzieli dołem obwódkę.
S. o. dbRDX PO Lßl (sic!), dalej jak  nr 12, ale 
orzeł dzieli dołem obwódkę.

Typ V. Nr 14—16.
Nr 14. S. g. dbR0XoPOLOßIÖ, popiersie wprost w ko

ronie bez rogów, z kołnierzem wyłożonym i za
kończonym trzema kulkami.
S. o. •4'*R0X°POLOßIÖ , orzeł ukoron., w lewo 
z nogami i przepaską na skrzydłach 3-piór- 
kow. Obwódki linijkowe.

Nr 15. S. g. i o. Każda dokładnie, jak  nr 14, ale ko
rona odmienna.

Nr 16. S. g. i o. •>P*R0X&PGLGßI0, dalej jak  nr 15.

Typ VI. Nr 17—26.
Nr 17. S. g. >PR0X POLOß, popiersie wprost w ko

ronie z rogami i kołnierzem koronkowym, 
w kształcie odwróconej korony.
S. o. HbROX’POLO'ß, orzeł ukoron., w prawo, 
z nogami i szeroką przepaską na skrzydłach 
3-piórkow. Obwódki linijkowe.

Nr 18. S. g. * R 0 X  POLOßl.
S. o. >P*R0X PO'LOß, dalej jak  nr. 17.

Nr 19. S. g. * R 0 X  PO-LO-ßI0.
S. o. HbRGX P ’OLO'ß, dalej jak  nr 17, ale s. g. 
i o. obwódki perełkowe.

Nr 20. S. g. *R0X -PO -LO -ßI0.
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S. o. *ReX-POIiOlW, dalej jak  nr 19.
Nr 21. S. g. *ReX-PO-liO-ft.

S. o. *ReX.POL-Omö, dalej jak  nr 19.
Nr 22. S. g. + R eX -P0R G m -

S. o. +R 0X -PO -LO -m e, dalej jak  nr 19. (Wy
kop. krak. nr 19).

Nr 23. S. g. *ReX-POIiOM-0.
S. o. dhR0X*POLOniö, dalej jak  nr 19.

Nr 24. S. g. *ReX -PO IiO -M 0.
S. o. >PReX-P0-L0me, dalej jak  nr 19.

Nr 25. S. g. i o. dM lQX'POLORIQ, dalej jak nr 19.
Nr 26. S. g. +R 0X -PO LO ß-IG , dalej jak  nr 19.

S. o. ►PRGX’POLOßlÖC, i na piersi orła na
wzór monet szlązkich wklęsły krzyż.

Typ VII. Nr 27—38.
Nr 27. S. g. ipRGX’POIiORIG, popiersie wprost uko- 

ronow., z dużą pomarszczoną tw arzą , w koł
nierzu gładko wyłożonym.
S. o. HbRGX’POIiOß’, duży puchaty orzeł uko- 
ron., w lewo, bez nóg, o skrzydłach 3-piórkow., 
z delikatną przepaską. Obwódki linijkowe.

Nr 28. S. g. *RGX-POIiOßieC, dalej jak  nr 27.
S. o. .Hb'RGX’PGIiGßlöC, szczupły orzeł uko- 
ron., w lewo, z nogami i skrzydłami 3-piór- 
kow., bez przepaski. Obwódki linijkowe.

Nr 29. S. g. i o. •‘P-RGX-POLOßIG, dalej jak  nr 28, 
ale orzeł bez korony.

Nr 30. S. g. HbRGX-POROßlff, dalej jak  nr 28.
S. o. •‘P*R0X*POIiOßIGC, dalej jak  nr 28, ale 
orzeł bez korony i nóg.

Nr 31. S. g. *RffX*PO IiOßI0, dalej jak  nr 28.
S. o. (>P)R0X,POLiOßI(I, orzeł ukoron., w lewo, 
z nogami i 3-piórkow. skrzydłami, bez prze
paski, nasadzanemi perełkami. Obwódki pe
rełkowe.

Nr 32. S. g. • >P*R 0X 'PO I(O ßI0, dalej jak  nr 28, ale 
korona odmienna, a kołnierz wykładany ko
ronkowy.
S. o. •>P-R0X*POI(OßI0, dalej jak  n r 31, ale 
skrzydła bez perełek. Obwódki linijkowe.

Nr 33. S. g. •>P*R0X*POIiOßI0, dalej jak  nr 32, ale 
obwódka perełkowa.
S, o. o'RcR 0 X cPO IiO ßI0, dalej jak  nr 31, ale 
obwódka linijkowa.

Nr 34. S. g. i o. >RR0X°POIiOßI0, dalej jak  nr 33.
Nr 35. S. g. i o. >PR0XoPOL(OßI0, dalej jak  nr 34,

ale orzeł bez nóg.
Nr 36. S. g. ° * cR 0X -PO IiO ßI0 , dalej jak  nr 35.

S. o. (* )R 0 X -P O IiO ß I0 , „ „ „
Nr 37. S. g. i o. *R 0X -P O IiO ßI0 , „ „ nr 32/31.

Nr 38. S. g. •>P>R 0 X ,PO l(O ßI0, dalej jak  nr 38.
S. o. + R 0 X :P O L O ß I0 ., „ „ „

Kazim ierz III. Wielki, rok  1333— 70.

Typ VIII. Nr 39—47.
Nr 39. S. g. dhRGX'POLOßlG, młode popiersie, wprost, 

w zbroi i koronie z rogami, a w polu nad pra
wem ramieniem •
S. o. dbRGX'POIiOßlG, orzeł ukoron., w lewo, 
z nogami, o skrzydłach 2-piórkow. Obwódki 
linijkowe.

Nr 40. S. g. i o. >PR0X*POIiOßI0, dalej jak  nr 39, 
ale skrzydła orła 3-piórkowe.

Nr 41. S. g. HbRGX'POIiOßlG, popiersie wprost w ko
ronie z rogami i kołnierzem gładko wyłożonym, 
a nad prawem ramieniem •. Obw. linijk.
S. o. HbRGX'POLOßlG, dalej jak  nr 39.

Nr 42. S. g. i o. >M i0X'POLOßI0, dalej jak  nr 41, 
ale lewe skrzydło 2-piórkowe a prawe 3-piór
kowe.

Nr 43. S. g. i o. *R 0X -P O IiO ßI0 , dalej jak  nr 41, 
ale skrzydła 3-piórkowe. (Wykop. krak. nr 18).

Nr 44. S. g. i o. *R 0X -PO IiO ßI0, dalej jak nr 41, 
ale prawe skrzydło 3-piórk., a lewe 4-piórkowe.

Nr 45. S. g. i o. *R 0X -P O IiO ßI0 , dalej jak  nr 43, 
ale orzeł 3-piórkowy grubszy-

Nr 46. S. g. i o. HbR0X*POIiOßI0, dalej jak  nr 45, 
ale prawe skrzydło 3-piórk., a lewe 4-piórkowe. 
Obwódki po obu stronach perełkowe.

Nr 47. S. g. +R0X -PO IiO B I0, dalej jak  nr 41.
S. o. •>P ,R0X*POLOHI0, orzeł ukoron., w lewo, 
z nogami o skrzydłach 3-piórkowych i prze
paską nasadzaną perełkami. Obwódki po S. g. 
i o. perełkowe.

Typ IX . Nr 4 8 -5 0 .
Nr 48. S. g. •>P#R0X:POL(OfiI0, popiersie wprost 

w koronie z rogami i kołnierzem koronkowym 
do odwrotnie nasadzonej korony podobnym.
S. o. •* .R 0 X :P O IiO B I0 , dalej jak  nr 47. Ob
wódki po obu stronach perełkowe.

Nr 49. S. g. * :R 0X :P O IiO B I0 , dalej jak  nr 48.
S. o. .  +  .R 0X :PO IiO B I0, „ „ „

Nr 50. S. g ■’P 'R 0X :PO LO B I0, „ „
S. o. * R 0 X  I POLOBIG: „ „ „

Typ X. Nr 51—61.
Nr 51. S. g. dhRGGIS POLOfiI0, młode ukoron. po

piersie wprost, z szyją obnażoną.
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S. o. HhRffGIS POLOmeC, orzeł ukoron., w lewo, 
z nogami, o skrzydłach 3-piórkowych. Obwódki 
po obu stronach linijkowe, bardzo delikatne. 

Nr 52. S. g. +RffG)IS:POIiOllI0>, popiersie wprost 
w koronie, nad którą /., w kołnierzu koron
kowym.
S. o. HhRGCGISlPOLOIłlff, orzeł ukoron. w lewo, 
z nogami i przepaską, o skrzydłach 2-piórko- 
wych. Obwódki po obu stronach linijk. i perełk. 

Nr 53. S. g. HhRGGIS-POROM«, dalej jak  nr 52.
S. o. db ltöG lS 'P O R O ßl-G , dalej jak  nr 52, 
ale 3-piórkowe skrzydła nasadzane perełkami. 
Obie obwódki linijkowe.

Nr 54. S. g. >PIć«G IS0P O IlO M «0, małe młode popier
sie, wprost, w zbroi i koronie, nad którą ••*.
S. o. dhRGGIS: PO R O M «, dalej jak  nr 52, ale 
2-piórkowe skrzydła nasadzone perełkami.

Nr 55. S. g. * ° r cGGRS PO R O M «, dalej jak  nr 54, 
S. o. +R G G IS  PO R O M «, „ „ „

Nr 56. S. g. i o. db ll«G IS°PO R O M «0, dalej jak  nr 54, 
ale skrzydła orła 3-piórk. (Wykop. krak. nr 20). 

Nr 57. S. g. -P R G 6 IS -P 0 R 0 M « , dalej jak  nr 56.
S. o. * I ła G I S 0P O R O M «0 „ „ „

Nr 58. S. g. ̂ R G G IS-PO R O M «-, „ „ „
S. o. HbIL«6IS°PORORIG, „ „ „

Nr 59. S. g. >P.I1«GIS PO R O M «, „ „ „
S. o. >PRSGIS-POROM «-, „ „

Nr 60. S. g. i o. >PR«G IS-PORO aiG , „ „ „
Nr 61. S. g. *R G G IS -P O R O M a, „ „ „

S. o. »■PIlSGISłPOROM ««, dalej jak  nr 56, 
ale obie obwódki linijkowe.

Typ XI. Nr 62—78.
Nr 62. S. g. »PI1GX PO R O M «, młode popiersie wprost, 

z szyją obnażoną, w koronie z rogami.
S. o. oKRSISMIlVS, orzeł ukoron., w lewo, z ro
gami, o skrzydłach 3-piórkowych bez przepa
ski. Napis poczyna się od prawego skrzydła. 
Obwódki perełkowe.

Nr 63. S. g. >RR«X P O R O M «, młode ukoron. po
piersie wprost w kołnierzu koronkowym i w lo 
kach kręconych.
S. o. »R'flWGS'I'iMRR'V, orzeł, w lewo, bez 
korony i nóg, o skrzydłach 3-piórkow., nasa
dzanych perełkami.

Nr 64. S. g. +RGX PO RO M «, młode ukoron. po
piersie wprost w kołnierzu wykładanym.
S. o. >RSß KSIfflIRV, orzeł ukoron., w lewo z no
gami, o skrzydłach 3-piórkowych, nad któ- 
remi • — •

Nr 65. S. g. +RÖX PO RO M «, dalej jak  nr 64.

S. o. ’■RSR KSISMRX, dalej jak  nr 64, ale orzeł 
bez nóg i kulek nad skrzydłami.

Nr 66. 8. g. H^R POROM«, długa, wązka głowa w nis
kiej koronie i kryzie.
S. o. *Sß KSI5MRX, dalej jak  nr 65.

Nr 67. S. g. ►P'R'POROM«, popiersie ukoron., wprost 
w kołnierzu gładko wyłożonym.
S. o. X8R KSISMRX, dalej jak  nr 65.

Nr 68. S. g. ►PR PO R O M «, dalej jak  nr 67.
S. o. »PSR KSISMRV, orzeł ukoron., w lewo, bez 
nóg, o skrzydłach 3-piórkowych, zakończonych 
dwoma kulkami.

Nr 69. S. g. Hb.R'POROM«, dalej jak  nr 67.
S. o. >PSß KSISMRV, orzeł ukoron., w lewo
z nogami, o skrzydłach 2-piórkowych.

Nr 70. S. g. * R  PO R O M «, dalej jak  nr 67.
S. o. ►PSR KSVISMRV, orzeł okoron., w lewo
bez nóg, o skrzydłach 3-piórkowych z prze
paską.

Nr 71. S. g. H8R PO R O M «, dalej jak  nr 70.
S. o. ►PSH KSISMRV, dalej jak  nr 70.

Nr 72. S. g. >PR P O R O M « , młode ukoron., popiersie 
wprost, z dużemi puklami i kołnierzem koron
kowym.
S. o. >PSn KSVISMRV, dalej jak  nr 70.

Nr 73. S. g. >PR P O R O M «, młode malutkie, popier
sie ukoronowane, wprost, z szyją obnażoną.
S. o. +SR KSVISMRV, dalej jak  nr 70.

Nr 74. S. g. »PR P O R O M «, dalej jak  nr 73.
S. o. ►PSR KSISMRV, orzeł ukoron., w lewo
z nogami i przepaską, o skrzydłach 3-piórkow. 

Nr 75. S. g. >PR«X P O R O M « , młode ukoron., po
piersie wprost, w kołnierzu koronkowym, po- 
podobnym do odwróconej korony.
S. o. *Sß KSISMRV, dalej jak  nr 74.

Nr 76. S. g. HbSR KIVSSMRV, popiersie ukoron., wprost, 
w kołnierzu gładko wyłożonym.
S. o. Hhif « X  P O R O M « , orzeł ukoron., w lewo 
bez nóg, o skrzydłach 4-piórkowych, z przepa
ską, a ogon zakończony listkiem koniczyny.

Nr 77. S. g. *Sß KOISMRV, dalej jak  nr 76.
S. o. HhR P O R O M « , orzeł ukoron., w lewo 
z nogami, bez przepaski, o skrzydłach 3-piór
kowych. (Podobny do Stroncz. 5, o.)

Nr 78. S. g. *KSISM RV R , dalej jak  nr 76.
S. o. ►RSß KSISMRV, dalej jak  nr 77, ale głowa 
orła między • — »

Typ XII. Nr 79 -105 .
Nr 79. S. g. »RRGX PO R O M , młode ukoron., popier

sie wprost, z szyją obnażoną.
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Nr 80.

Nr 81.

Nr 82. 

Nr 83.

Nr 84. 

Nr 85.

Nr 86.

Nr 87. 

Nr 88.

Nr 89.

Nr 90.

Nr 91.

Nr 92.

Nr 93. 

Nr 94.

S. o. + R 0 X  PO Ii O M , orzeł ukoron., w lewo 
bez nóg , o skrzydłach 3-piórkowych, kulką 
zakończonych, z przepaską, a ogon jak  strzała. 
S. g. PO L O M ! (sic!), dalej jak  nr 79.
S. o. PO L O M ! (sic!), dalej jak  nr 79,
ale skrzydła orła nasadzane perełkami.
S. g. « M X  PO L O M ! (sic!), dalej jak  nr 79.
S. o. »LIlGCX POLOMGC, dalej jak  nr 79, ale
napis poczyna się od prawego skrzydła.
S. g. * R G X  POIiOLI, dalej jak  nr 79.
S. o. * I ! « X  POLiOMI, (sic!) „ „
8. g. + R G X  POLOM !, (sic!) „ „
S. o. HhRGCX POLOßl, dalej jak  nr 79, ale orzeł
ze skrzydłami 4-piórkowemi, nasadzanemi pe
rełkami.
S. g. dhRöX PO LOM , młode ukoron. popier
sie, wprost, z szyją obnażoną.
S. o. >PR0X PO LOM , dalej jak  nr 83.
S. g. * R « X  POLOR!, „ „ nr 84.
S. o. >PR0X POLORI0C, orzeł w lewo, bez ko
rony i nóg, o skrzydłach 3-piórkowych, kulką 
zakończonych, z przepaską, ogon jak  strzała, 
a napis poczyna się od prawego skrzydła.
S. g. >PI!0X POLOR!, dalej jak  nr 84.
S. o. dM ieX  POLOR!(I, „ „ nr 85, ale na
pis prawidłowo i obwódka linijkowa.
S. g. HhXlöX POLOM0C, dalej jak  nr 84.
S. o. * R f iX  PO L O R !« (sic!) „ „ nr 86.
S. g. 4<R«X PO LO R !, „ „ nr 84.
S. o .+ R R X  PO L O R !« (sic!) „ „ nr 86, ale
skrzydła orła 4-piórkowe.
S. g. * I ł« X  PO LO R!, „ „ nr 84.
S. o. + R « X  P O L O R !« , „ „ nr 86, ale
obwódka perełkowa.
S. g. * R « X  PO LO R!, „ „ nr 84.
S. o. HbRÖX’PO LO R I«, orzeł ukoron., w lewo, 
z nogami, o skrzydłach 4-piórkowych, do góry 
wywiniętych, z przepaską. Obwódka linijkowa. 
S. g. + R « X  PO L O M , dalej jak  nr 75.
S. o. >PR«X PO LOM , orzeł ukoron., w lewo,
bez nóg, o skrzydłach 4-piórkowych, z prze
paską i nasadzanych perełkami. Ogon jak 
strzała.
S. g. >PR0X PO LO R !«, dalej jak  nr 75.
S. o. * R « X  P O L O M «, orzeł w lewo, bez ko
rony i nóg, o skrzydłach 3-piórkowych, z prze
paską, a ogon jak  strzała.
S. g. * R « X  POLOR!, dalej jak  nr 75.
S. o. * R  P O L O « !« , „ „ nr 92, ale
orzeł ukoronowany.
S. g. * R « X  POLOR!, „ „ nr 75.

S. o. dhRÄX PLO R II (sic!) dalej jak  nr 93, ale 
skrzydła orła perełkami nasadzane.

Nr 95. S. g. * R 0 X  PO LO R !«, dalej jak  nr 75.
S. o. HHR0X PO LO R !«, orzeł ukoron., w lewo, 
bez n ó g , o skrzydłach 4-piórkowych, z prze
paską, a ogon jak  listek koniczyny.

Nr 96. S. g. >P R « X  POLOR!, dalej jak  nr 75.
S. o. * R 0 X  PO LO R !«, „ „ nr 95.

Nr 97. S. g. * R « X  PO LO R !«, „ „ nr 75.
S. o. HHIÖX PO LO R !«, orzeł ukoron., w lewo,
z nogami, o skrzydłach 3-piórkowych, bez prze
paski i nasadzanych perełkami.

Nr 98. S. g. * R « X  PO LO R !«, dalej jak  nr 75.
S. o. SR R PO LORU (sic!) orzeł bez korony i 
przepaski, w lewo, z nogami, o skrzydłach trzy- 
piórkowych.

Nr 99. S. g. »PRÖX P O L O R !« , młode ukoron. po
piersie, wprost, z szyją obnażoną. Napis po
czyna się od prawej krawędzi korony.
S. o. HbRRX PO L O R !«  (sic!), orzeł w lewo, 
bez korony i nóg, o skrzydłach 3-piórkowych, 
kulką zakończonych, z przepaską. Ogon jak 
s trza ła , a napis poczyna się od prawego 
skrzydła.

Nr 100. S. g. HbRÖX P O L O R !« , dalej jak  nr 99, 
ale napis poczyna się od lewego ramienia. 
S. o. >LR«X P O L O R !«  (sic!), dalej jak  nr 99, 
ale napis prawidłowo, a obwódka wewnętrzna 
linijkowa.

Nr 101. S. g. ^ R f tX  POLOR!, młode ukoron. popier
sie, wprost, w kołnierzu ząbkowatym gładko 
wyłożonym, a nad koroną • — •.
S. o. »LRSX PO LO R !«, orzeł ukoron., bez 
nóg i przepaski, w lewo, o skrzydłach 3-piór
kowych nasadzanych perełkami, a ogon jak  
strzała.

Nr 102. S. g. >bR«X  P O L O R !« , popiersie wprost, 
w koronie unoszącej się nad głową i kryzie 
koronkowej, podobnej do odwróconej korony. 
S. o. * R « X  PO LORU (sic!), dalej jak  nr 101.

Nr 103. S. g. * R 0 X -P O L O R I« , „ „ nr 102.
S. o. *R ffX -P O L O R I« , „ „ nr 97.

Nr 104. S. g. « 1 -P O L O R I« , „ „ nr 67.
S. o. *11 PO LO R !«, „ „ nr 77.

Nr 105 1). S. g. HbR POLOR!®, ukoronowane popier
sie w zbroi wprost.
S. o. HbR P O L O M «, dalej jak  nr 77.

Tak więc znalazło się w skarbie tym na 124 sztuk

1) Przy wszystkich numerach typu XI. i XII. są zawsze 
obwódki perełkowe, jeżeli to inaczej nie oznaczono.
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monet W ładysława I. Łokietka, 38, a na 200 sztuk 
monet Kazimierza III. Wielkiego, 67 sztuk stempla 
odmiennego.

Aby dać pogląd w ilu egzemplarzach każda po
jedyncza odmiana w wykopalisku tym znalazła się, 
muszę tu przytoczyć, że jak  pierwsza zestawiona se- 
rya zawiera monet sztuk 105, to druga obejmuje ich 
już tylko 61, trzecia zaś ledwie 35 sztuk.

I  tak znalazły się monety opisane pod nr 1. 2. 
4. 10. 11. 22. 29. 39. 46—7. 49. 50. 5 2 - 3 .  55. 58. 60. 
62. 64—5. 67—8. 71—2. 74—6. 78—9. 81—2. 86—7. 
89. 92—4. 96—7. 100—2 i 104—5 tylko po jednym 
egzemplarzu.

Nr 3. 6. 14. 19. 20. 24. 26. 30—33. 38. 42. 51. 
59. 66. 70. 73. 83—5. 88. 90—1 i 99 po dwa egzem
plarze.

Nr 21. 23. 27. 35—6. 40. 69. 77 i 80 po trzy 
egzemplarze: reszta zaś po więcej egzemplarzy, a mia
nowicie :

16

Nr 5(7). 7(4). 8(4). 9(4). 12(5). 13(4). 15(ii), 16(5). 17$). 
18(4). 25(H). 28(5). 34(4). 37(4). 41(22). 43(40). 44(5). 45(6). 48(4). 
54(5). 56(7). 57(5). 61(5). 63(5). 95(7). 98(4). i 103(H).

Widzimy zatem, że najliczniej reprezentowaną 
w wykopalisku jest odmiana pod nr 41 i 43 typu VIII.

Ostatecznie wypada mi jeszcze nadmienić, że 
tak przez wzgląd na żmudną pracę przy sporządza
niu rysunków ze słabo zachowanych monet, jak  też 
i dla uniknięcia niepotrzebnego powtarzania tychże 
dla drobnych odmian napisowych, ograniczyłem się na 
odwzorowaniu tylko tych monet, na których zachodzi 
rzeczywiście odmiana w rysunku popiersia lub orła.

Z tego więc względu musiałem poprzestawiać 
rysunki strony głównej i odwrotnej w ten sposób, 
aby módz uwidocznić zarówno ich przynależność do 
siebie, jak  też i łączność typów pomiędzy sobą, które 
możebnie i w kurs jednocześnie wydanemi zostały.

Lwów, w lipcu 1894.
Ferdynand Wysocki.

K rak ó w  1395. — Kak-’. a l  T o w a rz y s tw a  N u m izm a ty c zn e g o . — D ru k  W. L. Ą n czyea  i  S p ó łk i.
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K rak ó w  1895. — K ak ’.ad  T o w a rz y s tw a  N u m izm a ty c zn e g o . — D ru k  W. L. Ą n czyca  i  SpóJki.


