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Wstęp

Numizmaty z kazimierskiej fary – tło archeologiczne znaleziska

Kazimierz Dolny od ponad stu lat wzbudzał zainteresowanie badaczy 
i miłośników zabytków jako historyczny zespół urbanistyczny. Działo się 
tak bez wątpienia za sprawą zachowania w tym mieście wielu zabytków ar-
chitektury, począwszy od średniowiecznych budowli obronnych, kamienic 
mieszczańskich i spichlerzy zbożowych z XVI-XVIII w., wreszcie zabyt-
kowych kościołów. Jednak pomimo tego zainteresowania oraz wcale licz-
nych publikacji poświęconych dziejom Kazimierza nie był on szczególnie 
mocno eksploatowanym poligonem badawczym, szczególnie na polu ba-
dań archeologicznych. Dość powiedzieć, że do końca XX w. do dyspozycji 
badaczy były jedynie materiały archeologiczne z nadzorów prac związa-
nych z budową w latach 1970-1971 sieci wodno-kanalizacyjnej, z badań 
wykopaliskowych z lat 1973-1974 zamku, które nie wyszły wówczas poza 
swój pierwszy etap oraz nielicznych nadzorów archeologicznych przy pra-
cach remontowych i budowlanych. 

Taki stan rzeczy istotnie zmienił się w obecnym stuleciu, a to za sprawą 
zakrojonych na szeroką skalę programów remontowo-konserwatorskich 
ważniejszych zabytków architektury miasta, realizowanych w oparciu 
o fundusze europejskie. Tak było w wypadku kazimierskiego zespołu zam-
kowego, badanego przez archeologów w latach 2010-2013, oraz kościoła 
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, zwanego farą, w którym badania 
archeologiczne w roku 2012, podobnie jak zespołu zamkowego, przepro-
wadził Edmund Mitrus wraz z zespołem z Pracowni Badań i Nadzorów 
Archeologicznych w Lublinie. 

Prace badawcze kościoła farnego realizowane były w dwóch etapach: 
w formie nadzoru robót związanych ze zdejmowaniem starej posadzki pod 
wschodnią częścią nawy, a następnie – po odsłonięciu fundamentów star-
szego kościoła – jako archeologiczne badania ratownicze. Najistotniejszy-
mi wynikami prac badawczych było odkrycie reliktów dwóch wcześniej-
szych świątyń: z lat 1325-1561 i 1561-1610.



6

Wśród zespołu odkrytych zabytków ruchomych już w trakcie badań 
uwagę zwróciły liczne znaleziska monet. Występowały one w warstwie 
zasypowej pod starą posadzką oraz w ziemi usuniętej z wnętrza kościo-
ła. Łącznie zespół numizmatów z kazimierskiej fary liczy 246 egzempla-
rzy. Pochodzą one z okresu od XIV w. aż po wiek XIX. Łatwo zauważyć,  
że taki inwentarz numizmatów stanowi reprezentatywne odzwierciedlenie 
dziejów Kazimierza, począwszy od lokacji miasta przez okres panowania  
Kazimierza Wielkiego. Najliczniej reprezentowane są monety z wieku XVI 
i XVII, gdy miasto rozwijało się pod zarządem rodu Firlejów i przeżywało 
gospodarczą świetność jako port śródlądowy. 

Warto również zauważyć, że znalezisko to pod względem liczebności 
jest wyjątkowe dla Kazimierza, na terenie którego podczas wcześniejszych 
badań archeologicznych odkryto zaledwie 25 monet, z których najstar-
sze pochodziły z połowy XIV i przełomu XV/XVI w. Obecność w zespole  
246 monet stawia odkrycie w kazimierskiej farze także w szeregu najlicz-
niejszych tego typu znalezisk w Polsce.

Paweł Lis
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
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Analiza kazimierskiego znaleziska kumulatywnego

Kumulatywnego, czyli jakiego? Oczywiście mowa tu będzie o znale-
zisku bez kontekstu stratygraficznego, które określamy tak, gdy w jednym  
ograniczonym miejscu znajdujemy wiele pojedynczych monet, zdepo-
nowanych niezależnie od siebie. Omówione tu 246 monet, jakie od-
kryto podczas badań archeologicznych w 2012 r. w kościele farnym  
pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym, który 
jest naszą ograniczoną przestrzenią, należy zaliczyć do tego typu znalezisk. 
Warte podkreślenia jest to, że kazimierską farę, dzięki liczbie odnalezio- 
nych numizmatów, można dołączyć do grona tych polskich kościołów,  
które są źródłem licznego materiału badawczego. Wśród interesujących 
nas opracowanych inwentarzy na pierwszym miejscu jest znalezisko  
kumulatywne z kościoła pw. św. Mikołaja w Gieczu (690 monet, 1 żeton, 
2 plomby) oraz fary z Rumii (543 monety), kościoła pw. św. Jana w Gdań-
sku (331 monet, 5 żetonów), kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Starym 
Mieście pod Koninem (313 monet) czy miejskiej fary pw. św. Bartłomieja 
w Koninie (297 monet)1.

Znalezisko kumulatywne z kazimierskiego kościoła farnego jest cie-
kawe pod wieloma względami. Najbardziej istotna jest jego chronologia, 
szczególnie w odniesieniu do najstarszych i niedatowanych monet Kazi-
mierza III Wielkiego (1333-1370) i Ludwika Węgierskiego (1370-1382), 
jakże ważnych dla przeszłości tej świątyni, ale także historii lokalnej same-
go Kazimierza Dolnego. Dzięki temu znalezisku będziemy mogli również 
podjąć próbę odpowiedzi na wiele innych pytań. Choćby dlaczego w kazi-
mierskiej farze pojawiło się tak wiele tak różnorodnych monet, emitowa-
nych od XIV do XIX w.? Kiedy doszło do upieniężenia lokalnego rynku? 
Jaką monetą posługiwali się mieszkańcy Kazimierza oraz przybywające do 
niego inne osoby, będące uczestnikami codziennego życia lokalnej społecz-
ności? Czy mamy do czynienia z przewagą rodzimej czy obcej monety?  
Czy odkryto jakiś zaskakujący numizmat? 

1 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, Lednica 2010, s. 29.
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Zanim poznamy odpowiedzi na te i inne pytania prześledźmy infor-
macje dotyczące powstania kazimierskiej fary. Jej budowę poprzedziło 
wzniesienie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, zlokalizowanego przy daw-
nym klasztorze żeńskim. Ten ostatni wzmiankowano w źródłach pisanych 
już w 1249 r. Wspomniany kościół znajdował się w pobliżu albo na zbo-
czu góry zamkowej i mógł zapoczątkować powstanie parafii kazimierskiej. 
Badania architektoniczne fary wykazały, że świątynia mogła powstać  
w XIV w. Możliwe, że murowany kościół wybudowano na miejscu star-
szego, lecz drewnianego, obiektu sakralnego. Jak przypuszczano, nowa 
kamienna świątynia istniała już w 1325 r. lub powstała przed najazdem 
wojsk ruskich i tatarskich w 1341 r. Na podstawie najnowszych badań ar-
cheologicznych Edmund Mitrus uważa, że murowany kościół farny mógł 
funkcjonować już w 1325 r. Świątynia została rozbudowana w 1531 i 1536 r.  
Niestety w 1561 r. spłonęła podczas pożaru. Dotknął on ponownie miasto 
Kazimierz przed 1585 r. Po nim nastąpił okres zagrożenia zarazą, przy-
padający na lata 1585-1593. Do odbudowy świątyni przystąpiono dopiero 
w 1586 r., lecz nie została ona ukończona, co potwierdzają najnowsze od-
krycia archeologiczne. Zaprzestanie rozpoczętych prac mogło być związa-
ne ze wspomnianą zarazą, zagrożenie którą było szczególnie odczuwalne 
w 1588 r. Według niektórych badaczy odbudowę kazimierskiej fary za-
kończono jej konsekracją w 1591 r. Inni uważają, że wówczas konsekro-
wano tylko ołtarz główny. Jej wielką odbudowę i zarazem przebudowę 
rozpoczęto w 1610 r. Trwała ona do 1613 r., ale nieco później uzupełniono 
ją o trzy kaplice Borkowskich (1612-1615), Górskich (1625-1629) i Kró-
lewską, zwaną Różańcową (1646-1653)2.

2 J. Teodorowicz-Czerepińska, Kazimierz Dolny. Monografia historyczno-urbani-
styczna, Kazimierz Dolny 1981, s. 13, 146; K. Pisarek, P. Lis, Rozwój przestrze-
ni miejskiej Kazimierza Dolnego w średniowieczu w świetle źródeł pisanych i źródeł 
archeologicznych, Analecta Archaeologica Ressoviensia, 2012, t. 7, s. 485-486;  
E. Mitrus, Dokumentacja z badań archeologicznych wykonanych w 2012 r. w kościele 
p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym, Lublin 2019,  
s. 4-5, 12-13.
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Tabela 1. Podział chronologiczny monet.

nr Okres 
emisji monet

Monety 
polskie

Monety 
polskie 

fałszywe

Monety 
związane 
z Polską

Monety 
obce

Monety obce 
fałszywe RAZEM

1 XIV w. 3 - - - - 3

2 XIV/XV w. 3 - - - - 3

3 XV w. 40 19* 2 1* - 62

4 XVI w. 10 1* 4 3 1 19

5 XVII w. 102 6* 12 29* - 149

6 XVIII w. 6 - - 3 - 9

7 XIX w. 1 - - - - 1

RAZEM 165 26 18 36 1 246

1.  Pierwszy znak * w kolumnie odnoszącej się do polskich monet fał-
szywych dotyczy najprawdopodobniej fałszywego denara koronnego  
nr 57.

2.  Drugi znak * w kolumnie jak wyżej dotyczy szeląga ryskiego nr 98, 
który mógł powstać w 1590 lub 1600 r. 

3.  Trzeci znak * w kolumnie jak wyżej dotyczy czystych blankietów wiel-
kości szeląga nr 182 i 183, które powstały najprawdopodobniej w fał-
szerskiej mennicy.

4.  Kolejne znaki * w kolumnie odnoszącej się do monet obcych dotyczą 
niezidentyfikowanych monet, naśladownictwa denara brandenburskie-
go z XV w. nr 244 oraz nieokreślonej monety z XVII w. nr 245, które 
nie odpowiadają wyobrażeniom występującym na polskich monetach.

Chronologiczny podział 246 numizmatów3 z kazimierskiej fary (tabela 
nr 1) ukazuje skokowy przyrost i spadek ilości monet polskich w obiegu 
lokalnym oraz ich przewagę (191 szt.) nad walutą obcą (55 szt.). Najstarsze 
z pierwszej grupy pieniążków powstały w 2. poł. XIV w. (3 szt.), kolejne 
w wyszczególnionym tu przejściowym okresie. Przynależne mu niedato-
wane monety (3 szt.) mogły powstać zarówno pod sam koniec XIV w., jak 

3 Edmund Mitrus podał błędnie liczbę 245 monet w: E. Mitrus, op. cit., s. 15, 
19. Nastąpiło to ze względu na przeoczenie dwóch sklejonych denarów (nr 37 a-b) 
wliczonych do całości znaleziska jako jeden denar Władysława III Warneńczyka. 
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i na samym początku kolejnego stulecia. Masowe występowanie rodzimych 
środków płatniczych przypada na XV w. (40 szt.), po czym ich ilość rady-
kalnie maleje w kolejnym wieku (10 szt.). W XVII stuleciu zyskują one 
dominującą pozycję (102 szt.). Następny wiek ukazuje dramatyczny spa-
dek dopływu do obiegu monetarnego emitowanych wówczas, szczególnie 
w 2. poł. XVIII w., nowych monet (6 szt.). Znaleziska z XIX w. (1 szt.) 
mają charakter przypadkowy. Na grupę polskich numizmatów składają się 
następujące ilości monet: koronnych (101 szt.), litewskich (57 szt.), Prus 
Królewskich (2 szt.), gdańskich (2. szt.) oraz ryskich (4 szt.). Ich podział 
przedstawia tabela nr 2. 

Wśród rodzimych 191 monet 26 pochodzi z zakładów fałszerskich, 
a ich początkowe występowanie i zarazem znacząca ilość (19 szt.) przypada 
na XV w. W następnych dwóch stuleciach proceder ten jest widoczny, ale 
już nieznacznie (7 szt.), a ostatecznie zanika. Zupełnie inaczej wygląda ten 
aspekt w materiale historycznie związanym z Polską i obcym. Jest on re-
prezentowany przez jedną fałszywą monetę węgierską. 

Występowanie na lokalnym rynku monet związanych z dziejami nasze-
go kraju (18 szt.) jest widoczne dopiero w XV w. za pośrednictwem monet 
śląskich (2 szt.). Kolejne stulecie wykazuje powolną tendencję zwyżkową, 
ale już dzięki pieniążkom Prus Książęcych (4 szt.). Z kolei XVII w. uka-
zuje nam znaczący ich wzrost dzięki monetom elbląskim okresu okupacji 
szwedzkiej (9 szt.) i Prus Książęcych (2 szt.) oraz śląskiej (1 szt.). Po nich 
nastąpił całkowity zanik tego rodzaju środków płatniczych w znalezisku. 

Kolejną ciekawą grupą są monety obce (37 szt., w tym 1 fałszywa), któ-
re pojawiły się w Kazimierzu już w XV w. i to w postaci naśladownictwa 
denara brandenburskiego. Niewielki wzrost ich udziału w obiegu mone-
tarnym kolejnego stulecia nastąpił za sprawą monet węgierskich (4 szt., 
w tym 1 fałszywa). Wiek XVII to apogeum i dominacja monety szwedzkiej 
(28 szt. oraz 1 nieokreślona), po którym w XVIII stuleciu widzimy nagły 
spadek ilości (3 monety niemieckie), a następnie całkowity zanik monet 
obcych w lokalnym obrocie pieniężnym. Warto zwrócić tu uwagę, że sko-
kowy wzrost i spadek monet obcych dla okresu XVI-XVIII w. jest podob-
ny do zachowań monety krajowej w tym samym przedziale czasowym, ale 
oczywiście nie na taką skalę.
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Tabela 2. Podział chronologiczny monet z uwagi na miejsce ich produkcji. 

nr Monety XIV w. XIV/
XV w. XV w. XVI w. XVII w. XVIII w. XIX w. Razem

1 koronne 3 3 40 5 44 6 - 101

2 koronne 
fałszywe - - 19 - - - - 19

3 litewskie - - - - 54 - - 54

4 litewskie 
fałszywe - - - - 3 - - 3

5 Prus Kró-
lewskich - - - 2 - - - 2

6 gdańskie - - - 2 - - - 2

7 ryskie - - - 1 3 - - 4

8 ryskie  
fałszywe - - - 1 - - - 1

9 Królestwa 
Polskiego - - - - - - 1 1

10 śląskie - - 2 - 1 - - 3

11 Prus  
Książęcych - - - 4 2 - - 6

12 szwedzkie 
elbląskie - - - - 9 - - 9

13 szwedzkie 
inflanckie - - - - 28 - - 28

14 węgierskie - - - 3 - - - 3

15 węgierskie 
fałszywe - - - 1 - - - 1

16 niemieckie - - - - - 3 - 3

17 nieokreślone - - 1 - 1 - - 2

18 nierozpo-
znane - - - - 1 - - 1

19
nierozpo-
znane  
fałszywe 

- - - - 1 - - 1

20 blankiety 
mennicze - - - - 2 - - 2

RAZEM 3 3 62 19 149 9 1 246
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1. Monety emitowane od ok. 1360 do 1398 r.

Kazimierska parafia została erygowana w 1325 r., a jej kościół powstał za 
panowania Władysława Łokietka (1306-1333). Jednak najstarsza znalezio-
na w nim moneta należy do jego syna i następcy Kazimierza III Wielkiego 
(1333-1370). Jest nią denar krakowski ze zniekształconą głową władcy i na-
pisem otokowym oraz Orłem wraz z zachowanym w części napisem [R]EX 
PO[...] (Rex Polonie) (nr 1). Pozostawiająca wiele do życzenia jakość wyko-
nania denara, uproszczenie rysunku, parametry wagi i niewielka średnica 
wskazują, że mamy tu do czynienia z późną emisją najpopularniejszych 
monet kazimierzowskich, a więc okresem lat 60. XIV w.4 Kolejnym, jakże 
ważnym pieniążkiem dla dziejów tej sakralnej budowli, jest denar krakow-
ski Ludwika Węgierskiego (1370-1382) z Orłem po jednej i tarczą węgier-
ską po drugiej stronie (nr 2). Obie monety, mimo że są pojedynczymi za-
bytkami z okresu panowania powyższych władców, potwierdzają ustalenia 
Borysa Paszkiewicza, że monety pojawiły się w kościołach w XIV lub XV w.  
Stały się wówczas nie tylko oznaką upieniężenia miejscowego rynku, ale 
także formą ofiary sakralnej, którą składano w określonym miejscu świą-
tyni lub gubiono podczas przygotowania ich na ofiarę5. Warto również 
podkreślić, że znaleziska luźne tego typu monet z XIV w., wyemitowane 
przed 1396 r., na terenie Polski są rzadkie. W omawianym znalezisku nie 
są to jedyne monety z XIV stulecia, które przemawiają za wcześniejszym 
okresem występowania monet w kościołach. Do tej pierwszej grupy należy 
również denar krakowski Władysława II Jagiełły (1386-1434) typ IB (nr 3), 
wyemitowany w latach 1396-1398. Tego typu tzw. lekkie denary wykonano 
z lepszego srebra i wprowadzono do obiegu w wyniku reformy monetarnej 
przeprowadzonej w 1396 r., mającej na celu zrównanie grosza polskiego 
z praskim6. 

4 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 17, 120. Autor podał 
w analizie znaleziska, że ten typ denarów powstał w latach 60. XIV w., a w jego 
katalogu, że ok. lat 1360-1370. 

5 B. Paszkiewicz, Pojedyncze znaleziska monet klasyfikacja i interpretacja, [w:] 
XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna. Znaleziska monet i metody ich badań, pod 
red. M. Gącarzewicza, Zielona Góra 2002, s. 77-78. 

6 B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta nasza do urodnej panny. Mała historia pie-
niądza polskiego, Warszawa 2012, s. 52-53. Więcej o zmianie datacji denarów ko-
ronnych typ IB zobacz w kolejnym podrozdziale. 
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2. Monety emitowane od 1398 do ok. 1407 roku.

Możliwe, że do grupy XIV-wiecznych monet mogą należeć trzy inne 
pieniążki Władysława II Jagiełły typ IB (nr 4-6) oraz, jak wstępnie by się 
mogło wydawać, jeden denar typ IA (nr 7). Mennictwo tego władcy jest 
reprezentowane w kazimierskiej farze wyłącznie przez najdrobniejsze, bez-
napisowe denary koronne z Orłem i koroną. Wyszczególniona moneta typ 
IA (z kółkami wokół korony) i trzy kolejne typ IB (bez żadnych znaków) 
były dotychczas datowane według ustaleń Stanisławy Kubiak7 kolejno na 
lata 1389-1396 i 1396-1414. Po rewizji ustaleń tej badaczki przez Borysa 
Paszkiewicza chronologia tych denarów uległa zmianie. I tak w latach 
1396-1398 i od 1398 do ok. 1407 r. emitowano typ IB, a w latach 1407-1414 
typ IA8. Wcześniejsza produkcja denarów typ IB, tzw. lekkich, była wyko-
nywana ze srebra lepszej jakości. Jednak dewaluacja denara, która miała 
miejsce w 1398 r., spowodowała zakończenie ich emisji i rozpoczęcie bicia 
późniejszych denarów typ IB, cięższych, ale o mniejszej zawartości srebra. 
W przypadku monet z naszego znaleziska mamy do czynienia z jednym 
egz. denara wczesnego (nr 3) oraz trzema denarami późnymi (nr 4-6) typ 
IB. Te ostatnie mogły powstać jednak zarówno pod sam koniec XIV w., jak 
i na samym początku XV stulecia. Z tego względu został wyznaczony dla 
nich okres przejściowy w tabeli nr 1.

3. Monety emitowane w latach ok. 1407-1498/1499.

Tę grupę otwierają dwie monety Władysława II Jagiełły. Pierwszą 
z nich jest denar typ IA (nr 7) omówiony szczegółowo powyżej ze wzglę-
du na zmianę czasu jego emisji. Mowa tu o denarze koronnym produko-
wanym od ok. 1407 do 1414 r. Jego charakterystyczną cechą są nie tylko 
koliste znaki wokół korony, ale także znaczące pogorszenie jakości krusz-
cu, z jakiego był wykonywany. Za taki stan rzeczy odpowiadał nie tylko 
brak srebra na polskim rynku, ale także przygotowania militarne do roz-
prawy z Zakonem Krzyżackim i potrzeba dodatkowych funduszy. Kolejną  

7 S. Kubiak, Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), Wrocław, Warszawa, 
Kraków 1970, s. 93-94, 98.

8 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 19, 51-52.
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odnalezioną monetą tego króla jest denar typ Ic (nr 8), który według wcze-
śniejszych ustaleń datowano na lata 1431-1434. Najnowsze wyniki badań 
również zweryfikowały jego chronologię, gdyż emitowano go w latach 
1417-1422, ale o nieco lepszych parametrach metrologicznych, porównu-
jąc go choćby z pozyskanym z badań archeologicznych pieniążkiem typ 
IA9. Brak wyższych nominałów monet Władysława II Jagiełły jest także 
widoczny w 1. poł. XV w. 

Cały ten wiek jest zdominowany w kazimierskim znalezisku przez 
beznapisowe denary jagiellońskie. Kolejne tego typu pieniążki powsta-
ły za panowania Władysława III Warneńczyka (1434-1444) (34 monety, 
w tym 14 fałszywych, nr 9-41) i Kazimierza IV Jagiellończyka (1447-1492)  
(20 monet, w tym 4/5 fałszywych, nr 42-61). Ogólna ilość monet fałszywych 
w stosunku do oryginalnych denarów tych dwóch władców jest nieco za-
skakującym wynikiem. Jakość pieniążków przypisanych Władysławowi III 
Warneńczykowi uległa znacznemu pogorszeniu wobec potrzeb finan-
sowych względem prowadzonej polityki militarnej króla co do Węgier 
i Czech. To nie tylko zdestabilizowało sytuację monetarną w kraju, ale 
również stało się okazją do wprowadzenia do obiegu fałszywych denarów 
z ośrodków krajowych i zagranicznych10. Nieco lepiej sytuacja ta wygląda 
za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka, gdyż na 20 lepszych denarów 
ze znakiem kolistym pod koroną 4 są fałszywe, a 1 jest najprawdopodob-
niej fałszywy. 

Od lat denary obu władców przysparzają badaczom wiele problemów 
w kontekście dokładnego określenia czasu ich powstania. W ostatnich 
latach poczyniono w tym zakresie znaczne postępy. Jednak w przypadku 
pieniążków Władysława III Warneńczyka, poza nową ich klasyfikacją, da-
tacja nadal jest tożsama z okresem panowania tego władcy11. Natomiast 
w odniesieniu do beznapisowych pieniążków ze znakiem ,,pierścienia” pod  
koroną wiele się zmieniło. Ich emisję badacze błędnie przypisywali niegdyś 
Janowi I Olbrachtowi (1492-1501). Obecnie nadal czynią to kolekcjonerzy  

9 S. Kubiak, Monety pierwszych Jagiellonów..., s. 100; Ibid., s. 19 i 95, nr 235-236.
10 S. Kubiak, Monety pierwszych Jagiellonów..., s. 160-161, 199; B. Paszkiewicz, 

Podobna jest moneta..., s. 56.
11 T. Markiewicz, Wstęp do nowej klasyfikacji denarów Władysława Warneńczy-

ka w świetle skarbu z Lublina (1981), Wiadomości Numizmatyczne, 2016, z. 1-2,  
s. 1-62.
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i archeolodzy12. Taka datacja była podyktowana występowaniem podob-
nego kolistego znaku pod koroną na półgroszach koronnych tego władcy. 
Weryfikacja dotychczasowych ustaleń przez Borysa Paszkiewicza przyczy-
niła się do zmiany atrybucji i datacji tych denarów. Według niego powstały 
one za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka w latach 1455-147913.  

W zespole monet z kazimierskiej fary brak jest popularnych półgro-
szy koronnych Kazimierza IV Jagiellończyka. Ten pospolity w 4. ćw.  
XV w. gatunek monet jest reprezentowany dopiero przez trzy półgrosze 
Jana I Olbrachta z lat 1492-1498/1499 (nr 62-64). Ich datacja wynika po-
średnio z występującego pod koroną herbu Poraj, należącego do Piotra 
Kurozwęckiego, podskarbiego wielkiego koronnego (25 lipca 1479 r. –  
24 stycznia 1499 r.). Z tytułem ministra skarbu po raz ostatni wystąpił 
on 31 października 1498 r., kiedy to oskarżony o nadużycia mennicze 
zbiegł z kraju do Wiednia. Zmarł tamże w 1499 r. Oficjalne pozbawienie 
go podskarbiostwa miało miejsce 24 stycznia 1499 r.14 Wobec tego zakoń-
czenie emisji tych półgroszy mogło nastąpić jeszcze w 1498 r. lub dopiero  
na początku 1499 r. 

Wśród 61 monet wyemitowanych w XV w. na uwagę zasługują trzy 
srebrne pieniążki z grupy monet obcych i historycznie związanych z Pol-
ską. Do tej pierwszej należy naśladownictwo denara brandenburskiego 
z wizerunkiem margrabiego (nr 244), które wykonano w nieustalonej men-
nicy w XV w. Z kolei dwie następne monety związane są geograficznie ze 
Śląskiem. Pierwszy z halerzy przypisywany jest księciu krośnieńskiemu 
Wacławowi I (1417/1418 – 1430/1431) lub księciu głogowskiemu Włady-
sławowi II (1442-1460) (nr 191). Kolejny z nich to halerz księstwa świd-
nicko-jaworskiego, wyemitowany w 2. poł. XV w. (nr 192). Pieniążki te 
są dosyć intrygujące w tym znalezisku. O ile pierwszy z nich wymaga po-
głębienia badań nad czasem i miejscem emisji, jak i osobą emitenta, o tyle 
dwa śląskie halerze są dużym zaskoczeniem w Kazimierzu Dolnym, a tym 

12 Również Edmund Mitrus błędnie przypisał te denary Janowi I Olbrachtowi  
w: E. Mitrus, op. cit., s. 15, 19.

13 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 63-64; Z. Kiełb, Herby 
urzędników polskich i litewskich na monetach oraz liczmanach emitowanych w latach 
1479-1707, Puławy 2015, s. 76-77.

14 Z. Kiełb, Herby urzędników..., s. 66, 69-70.
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samym na Lubelszczyźnie, gdyż występowanie ich poza Śląskiem jest bar-
dzo wyjątkowe i rzadkie15. 

4. Monety emitowane w latach 1502-1600.

Prezentację grupy 19 monet, wyemitowanych w XVI w., rozpoczyna 
półgrosz koronny Aleksandra Jagiellończyka (1501-1506), który powstał 
w mennicy krakowskiej, uruchomionej pod koniec 1502 r. (nr 65)16. Tę po-
pularną monetę wybijano do 1506 r. i była ona kontynuacją produkcji ja-
giellońskich półgroszy koronnych. W kazimierskim znalezisku występuje 
jednak tylko w jednym egzemplarzu. Brak w nim kolejnych popularnych 
półgroszy krakowskich Zygmunta I Starego (1506-1548), emitowanych 
w latach 1507-1511. Za to wśród odkrytych numizmatów mamy inną re-
prezentację tego władcy, składającą się z pięciu monet, powstałych w efek-
cie reformy monetarnej z 1526 r. dla Korony i z 1528 r. dla Prus Królew-
skich17. Tymi zreformowanymi monetami są dwa denary koronne bez daty 
z wczesnej (1526-1527) i późnej emisji (1546 r.) (nr 66-67), rzadziej wystę-
pujący ternar koronny z 1546 r. (nr 68) oraz moneta Prus Królewskich – 
denar bez daty (1528-1535) (nr 69) i nowy nominał na rynku pieniężnym –  
szeląg z 1530 r. (nr 70). Zastanawiająca jest tak mała ilość nowych, zrefor-
mowanych monet koronnych, a w szczególności brak licznie emitowanych 
od 1526 r. groszy. Co zatem powodowało, że ten lokalny rynek związany 
z handlem nie był dostatecznie nasycony nowymi monetami Zygmunta I 
Starego? Czy po zamknięciu mennicy koronnej w Krakowie w 1548 r.  
i przeniesieniu działalności menniczej do Wilna przez Zygmunta II  
Augusta (1548-1572) tutejsi mieszkańcy nie posługiwali się monetą ostat-
niego z Jagiellonów? Panowanie Zygmunta II Augusta jest reprezentowane 
zaledwie przez dwa egzemplarze denarów gdańskich z 1554 r. (nr 71-72). 
Czy wpływ na taki stan rzeczy mógł mieć pożar Kazimierza w 1561 r., a co 
za tym idzie zubożenie mieszkańców i pogorszenie sytuacji gospodarczej? 

15 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 22.
16 S. Kubiak, Monety koronne z drugiej połowy XV w. (1447-1506), Wiadomości 

Numizmatyczne, 1998, z. 3-4, s. 159.
17 Z. Piech, Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, War-

szawa 2003, s. 155, 158-159.
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W jaki sposób radzili sobie kazimierzanie z brakiem drobnej monety w co-
dziennych transakcjach handlowych? 

Warto podkreślić, że na 19 monet wyemitowanych w XVI w. zaledwie  
4 to monety koronne Jagiellonów. Ciekawym zjawiskiem jest pojawienie 
się w Kazimierzu zunifikowanych z polskim systemem monetarnym nie 
tylko ekspansywnej monety Prus Królewskich18, ale także Prus Książę-
cych w postaci denarów bez daty (3 szt.) i denara z 1560 r. (nr 194-197), 
emitowanych za panowania Albrechta Hohenzollerna (1525-1568). Tak 
więc w różnorodnych rozliczeniach finansowych korzystano częściej nie 
z monety koronnej, a z nowych pieniążków pruskich czy gdańskich. Nie 
były to jedyne możliwości. Pogłębiający się niedobór rodzimej monety, 
spotęgowany niewydolnością produkcyjną mennicy koronnej, a następnie 
jej zamknięciem oraz przeniesieniem działalności menniczej na Litwę, 
sprzyjał także napływowi pieniążków węgierskich, które również odnale-
ziono w kazimierskiej farze. Należą do nich fałszywy denar Ferdynanda I  
Habsburga (1526-1564) z 1554 lub 1557 r. oraz dwa denary Maksymiliana 
Habsburga (1564-1576) z 1566 i 1570 r. (nr 209-211).

Po śmierci ostatniego z Jagiellonów destabilizacja systemu monetar-
nego Rzeczypospolitej Obojga Narodów nadal postępowała. Jego naprawa 
nastąpiła za panowania Stefana Batorego (1576-1586) po wydaniu ordyna-
cji menniczej z 1580 r. Jej realizacja miała wpływ m.in. na pojawienie się 
w obiegu pełnowartościowych monet. Również wśród interesujących nas 
numizmatów wystąpił jeden egz. szeląga koronnego tegoż władcy z 1583 r. 
(nr 73). 

Ponownie należy postawić pytanie – dlaczego w XVI w. nastąpił zna-
czący spadek występowania monet w kazimierskiej farze? Z tego okresu 
mamy tylko 19 numizmatów, przy czym wiek XV reprezentują 62 pieniąż-
ki, a XVII stulecie aż 149 monet. Warto też dodać, że po monetach Zyg-
munta II Augusta z 1554 r. i fałszywym denarze węgierskim Ferdynanda 
I Habsburga z datą 1554 lub 1557 r., który, wnioskując po bardzo dobrym 
stanie zachowania, szybko został wyeliminowany z obiegu, kolejnymi są 
denary węgierskie Maksymiliana Habsburga z 1566 i 1570 r. oraz denar 
Prus Książęcych z 1560 r. Wszystkie wymienione pieniążki wyemitowano, 
gdy panował ostatni z Jagiellonów. Natomiast okres rządów Stefana Bato-

18 B. Paszkiewicz, Pojedyncze znaleziska monet..., s. 78; Idem, Monety z kościoła 
św. Mikołaja..., s. 24.
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rego to dwie monety – szeląg koronny z 1583 r. i denar węgierski Rudolfa 
Habsburga (1576-1608) z 1579 r. (nr 212), który potwierdza, że nadal wyko-
rzystywano w lokalnym handlu monety obce wobec problemów nasycenia 
krajowego rynku monetą rodzimą. Biorąc pod uwagę tylko datację tych 
monet okres bezmonetarny w kazimierskiej farze przypada co najmniej na 
lata 1571-1582. O ile denar pruski z 1560 r., będący w dobrym stanie za-
chowania, mógł dostać się do wnętrza świątyni jeszcze w roku jego emisji, 
o tyle węgierskie denary z 1566 i 1570 r., wnioskując z ich złego stanu za-
chowania, trafiły do kazimierskiej fary raczej później niż daty ich emisji. 
Z czego zatem wynika taka sytuacja? Jedyną racjonalną odpowiedzią jest 
pożar nie tylko Kazimierza, ale w szczególności interesującej nas świątyni, 
która spłonęła w 1561 r. Co gorsza ogień nawiedził miasto ponownie przed 
1585 r. Do odbudowy kazimierskiej fary przystąpiono dopiero w 1586 r., 
ale przerwano ją wobec zarazy, zagrożenie którą było szczególnie odczu-
walne w 1588 r. Do prac remontowych powrócono pod koniec lat 80. lub na 
początku 90. XVI w. Jednak główny okres odbudowy to lata 1610-161319. 
Wobec tych wydarzeń i ustania funkcji kościoła nie może nas dziwić nagły 
spadek ilości monet w XVI w., ale także bardzo późne pojawienie się jakże 
popularnych monet Zygmunta III Wazy (1587-1632). 

Jego mennictwo okresu XVI stulecia reprezentują zaledwie dwa szelągi 
ryskie, oryginalny z 1600 r. (nr 94) i fałszywy (nr 98). Ten ostatni mógł być 
wzorowany na emisjach szelągów z 1590 lub 1600 r., a jego pojawienie się 
na kazimierskim rynku pieniężnym może być dowodem trudnej sytuacji 
mieszkańców-pogorzelców.

5. Monety emitowane w latach 1618-1666.

Już w trakcie wstępnych ustaleń nie dało się nie zauważyć, że mone-
ty emitowane w XVII w. są składnikiem dominującym w kazimierskim 
znalezisku. Na 246 odnalezionych numizmatów ponad połowa, bo aż 149, 
powstała w rozpatrywanym stuleciu. Na tę liczbę składa się 108 monet pol-
skich, w tym 6 fałszywych, 12 jest związanych historycznie z Polską, a 29 to 
monety obce. W tej grupie monet mamy: 44 koronne, 57 litewskich (w tym 

19 J. Teodorowicz-Czerepińska, op. cit., s., 146; E. Mitrus, op. cit., s. 4-5.
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3 fałszywe), 3 ryskie (polskie), 1 śląską, 2 Prus Książęcych, 9 z okresu 
szwedzkiej okupacji Elbląga, 28 inflanckich (szwedzkie), 1 nieokreśloną20, 
2 nierozpoznane, w tym 1 fałszywą, oraz 2 blankiety mennicze (najprawdo-
podobniej z fałszerskiej mennicy). 

Jeśli chodzi o monety polskie, są one reprezentowane przez mennictwo 
Zygmunta III Wazy i Jana II Kazimierza Wazy (1648-1668). W przypad-
ku środków płatniczych pierwszego władcy są one bardziej urozmaicone, 
gdyż na 23 egz. mamy do czynienia z 12 monetami koronnymi (3 terna-
ry łobżenickie, 2 szelągi i 3 półtoraki bydgoskie, 4 szelągi warszawskie),  
8 szelągami litewskimi i 3 szelągami ryskimi. Monety koronne, choć zdo-
minowane przez szelągi są i tak bardziej zróżnicowane gatunkowo niż 
monety litewskie czy ryskie, gdyż występują pośród nich ternary i półto-
raki. Te ostatnie, aczkolwiek pospolite, w przypadku tego znaleziska nie 
są liczne (3 szt.) i stanowią grupę monet o wyższym nominale. Poza nimi 
w kazimierskiej farze wystąpiły jeszcze dwa półtoraki elbląskie okupacji 
szwedzkiej. Co ciekawe, półtorak koronny z 1626 (nr 85) i okupacyjny 
z 1635 r. (nr 208) nie tylko są bardzo wytarte, ale dodatkowo zaopatrzone 
w otwory, co świadczy nie tylko o ich długiej obecności w obiegu monetar-
nym, ale także wtórnym wykorzystaniu, np. jako ozdoba. Na nieco uwagi 
zasługują monety z wielkopolskiej mennicy w Łobżenicy, które, uważa-
ne niegdyś za pieniążki prywatne przedstawicieli rodu Krotoskich herbu 
Bróg (Leszczyc), kolejny raz występują z dala od tego ośrodka menniczego. 
Zatem kazimierskie znalezisko, w którym odnajdujemy trzy egzemplarze 
ternarów łobżenickich z 1630 r. (nr 74-76), także potwierdza ogólnokrajo-
wy charakter ich produkcji. Interesującym zjawiskiem jest to, że dopiero 
wśród monet emitowanych w XVII w. pojawiły się w kazimierskiej farze 
monety Wielkiego Księstwa Litewskiego i to w przewadze nad monetą 
koronną. Taka sytuacja odzwierciedla podobny stan rzeczy na lokalnym 
i ogólnopaństwowym rynku monetarnym21. Najstarszą litewską monetą 
Zygmunta III Wazy jest szeląg litewski z 1618 r. (nr 86). W okresie jego pa-
nowania monety Wielkiego Księstwa Litewskiego jeszcze nie przeważają 
nad monetą koronną, ale ich ilość jest już znacząca i góruje nad popularną 
wówczas monetą z konkurencyjnej mennicy w Rydze. Ten ostatni ośro-

20 Ze względu na zły stan zachowania moneta ta jest trudna do zidentyfikowa-
nia, ale raczej nie jest monetą koronną czy litewską.

21 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 26.
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dek reprezentowany jest w kazimierskim znalezisku zaledwie przez trzy 
szelągi. O ile w przypadku jednego egzemplarza jego data jest nieczytelna, 
o tyle pozostałe pochodzą z ostatnich lat emisji. Najciekawszym, choć moc-
no zniszczonym, jest egzemplarz z 1622 r. (nr 96), wybity pod stemplem 
Zygmunta III Wazy. Wiadomym jest jednak, że utracił on Rygę w 1621 r. 
po kapitulacji miasta przed wojskami szwedzkimi (25 września). Egzem-
plarz ten powstał już w okresie okupacji szwedzkiej Rygi22. Zapewne został 
wybity wykonanymi wcześniej stemplami, przygotowanymi do produkcji 
nowych szelągów pod panowaniem polskiego króla. 

Inaczej przedstawia się zróżnicowanie monet Jana II Kazimierza Wazy. 
Należą do nich wyłącznie miedziane szelągi, potocznie zwane boratynkami. 
W kazimierskim znalezisku jest ich w sumie 82 szt. wraz z 2 blankietami 
menniczymi. W tej liczbie szelągów znajdujemy: 32 koronne, 49 litewskich 
(16 wileńskich, 12 kowieńskich, 9 brzeskich, 6 ujazdowskich, 1 oliwski,  
2 niezidentyfikowane pod względem mennicy oraz 3 fałszywe), 1 fałszywy 
oraz 2 blankiety wykonane najprawdopodobniej w fałszerskiej mennicy.  
Są to najliczniejsze monety w naszym znalezisku, pochodzące z lat 1660-
1666, które w obiegu utrzymały się znacznie dłużej, bo aż do reformy mo-
netarnej z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764-1795). Ten stan 
rzeczy potwierdzają także szelągi z kazimierskiej fary, w dużej mierze wytarte 
lub bardzo zniszczone, ze względu na ich długi czas przebywania w obiegu. 
Proceder fałszerstwa rodzimej XVII w. monety widoczny jest tylko wśród 
monet Jana II Kazimierza Wazy. Dotyczy on w znacznym stopniu trzech 
monet litewskich, choć wystąpił też jeden egzemplarz koronny. Na uwa-
gę zasługują dwa czyste miedziane blankiety, które znalazły się w obiegu.  
Ich średnica i nieco zaniżona waga są zbliżone do parametrów rodzimych 
miedzianych szelągów, a w szczególności do tych emitowanych przez fałsze-
rzy. Jeden z nich jest przebity, tak jakby świadomie dokonano wykluczenia 
go z obiegu (nr 182-183). Tak ukształtowana grupa XVII-wiecznych monet 
z kazimierskiej fary współgra z innymi tego typu znaleziskami krajowymi, 
także tymi występującymi poza kościołami, w których mennictwo tego stu-
lecia dominuje nad monetami powstałymi w innych epokach. Podyktowane 
jest to zjawiskiem inflacji szelężnej szwedzkiej, a później krajowej mone-
ty oraz brakiem emisji rodzimych drobnych pieniędzy wobec zamknięcia  

22 E. Kopicki, Monety Zygmunta III Wazy, Szczecin 2007, s. 266.
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zakładów menniczych. Ostatnia emisja narodowej waluty dla Korony miała 
miejsce w 1687 r., a dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1668 r. W efek-
cie brak w rozpatrywanym znalezisku czy innych zespołach monet z 1. poł. 
XVIII w. jest pozorny, gdyż w tym okresie, niejako w ich zastępstwie, do 
ziemi trafiały monety emitowane w poprzednim stuleciu, będące znacznie 
dłużej w obiegu23.

Wśród XVII-wiecznych monet z kazimierskiej fary znacznie liczniejsze 
niż w poprzednich stuleciach są monety związane historycznie z Polską  
(12 szt.) i monety obce (28 szt.). Występuje wśród nich również jedna mo-
neta niezidentyfikowana24. W omawianym stuleciu obie grupy monet mają 
jedną wspólną cechę, mimo że miały różnych emitentów. Wobec wstrzy-
mania w 1627 r. produkcji wszystkich monet poniżej talara w mennicach 
krajowych, pozbawiono społeczeństwo niezbędnej w handlu drobnej, ro-
dzimej monety. Przełamanie kryzysu monetarnego nastąpiło w pewnym 
stopniu dopiero w 1650 r., jednak wojny, które ogarnęły Rzeczpospolitą 
za panowania Jana II Kazimierza Wazy, uniemożliwiły naprawę systemu 
monetarnego. Taka sytuacja powodowała wykorzystanie w obiegu lokal-
nym drobnej monety obcej lub z Polską związanej. Również w tym stuleciu 
mieszkańcy Kazimierza posługiwali się monetą Prus Książęcych, śląską, 
a w szczególności szwedzką. Jednak jej emitenci nie produkowali jej po 
to, aby wspomóc polskiego króla w jego reformach systemu monetarnego, 
a po to by czerpać wymierne korzyści finansowe z produkcji niskowar-
tościowych monet przeznaczonych na polski rynek. Rolę takich monet, 
odnalezionych również w kazimierskiej farze, pełniły: obol cieszyński 
Elżbiety Lukrecji (1625-1653) (1 szt.), szelągi pruskie Jerzego Wilhelma 
(1619-1640) (2 szt.), okupacyjne monety elbląskie emitowane przez wład-
ców szwedzkich tj. szelągi Gustawa II Adolfa (1611-1632) (7 szt.) i pół-
toraki Krystyny Wazy (1632-1654) (2 szt.). Z kolei najliczniejszą grupą 
obcych monet są szwedzkie szelągi ryskie i inflanckie (łącznie 28 szt.).  
Te pierwsze pochodzą z czasów Gustawa II Adolfa (7 szt.), Krystyny Wazy 
(12 szt.) i Karola Gustawa (1654-1660) (3 szt.). Natomiast szelągi inflanckie 
reprezentują panowanie Krystyny Wazy (5 szt.) i Karola XI Wazy (1660-

23 B. Paszkiewicz, Pojedyncze znaleziska monet..., s. 79. Z. Kiełb, Herby urzędni-
ków..., s. 53, 55-56.

24 Nie udało się jej zidentyfikować ze względu na zły stan zachowania. Raczej 
nie jest to moneta koronna czy litewska.
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1697) (1 szt.). Do tych szczególnych monet, upodobnionych do krajowych 
szelągów i emitowanych z przeznaczeniem na polski rynek, należy obol,  
a faktycznie halerz wykonany w cieszyńskiej mennicy pod stemplem  
Elżbiety Lukrecji w 1651 r. (nr 193). Zalew monet szwedzkich dotknął tak-
że lokalny rynek monetarny Kazimierza, gdyż ten niekorzystny dla Rzecz-
pospolitej proceder jest licznie reprezentowany w rozpatrywnym materia-
le badawczym. Wystąpił tu w latach 30. XVII w. i trwał przynajmniej do  
lat 60. tego stulecia, a omawiane pieniążki pochodziły z trzech różnych za-
kładów opanowanych przez Szwedów. Była to mennica elbląska oraz miej-
ska i państwowa w Rydze.

6-7. Monety emitowane w latach 1746-1855.

Wiek XVIII jest reprezentowany zaledwie przez 9 monet – 6 krajowych 
i 3 obce. Na tę liczbę składają się 2 szelągi Augusta III Sasa (1733-1763) 
oraz 2 szelągi, 1 półgrosz i 1 grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego. 
Z kolei monety obce powstały za panowania Fryderyka II Wielkiego (1735-
1763) i są nimi krajcary niemieckiego księstwa Bayreuth w Brandenburgii 
(3 szt.).

Monety saskie były próbą wznowienia polskiego mennictwa, ale bito 
je w saskich mennicach pod stemplem polskiego władcy i zarazem elek-
tora saskiego, według polskiego systemu monetarnego. Jako pełnoprawny 
środek płatniczy dotarły do Kazimierza najwcześniej w 1753 r., kiedy je 
wyemitowano. Ich stan zachowania świadczy o dłuższym występowaniu 
w obiegu. Naprawa sytuacji monetarnej w kraju nastąpiła dopiero w wy-
niku podjęcia wielu działań zapoczątkowanych już w 1764 r., zwieńczo-
nych reformą monetarną z 1766 r. W jej wyniku monety dawne i obce 
straciły swoją wartość obiegową i miały być skupowane według wartości 
zawartego w nich kruszcu przez powstałe w tym celu kantory skarbowe. 
Co ciekawe, jeden z nich znajdował się w Puławach25. Świadectwem tych 
monetarnych przemian są zaledwie cztery monety z lat 1767-1768, odnale-
zione w kazimierskiej farze. Patrząc na stan zachowania tych numizmatów, 
trzy z nich funkcjonowały znacznie dłużej w obiegu, a jeden z szelągów  

25 Z. Kiełb, Urzędy skarbowe, reforma monetarna i efemeryczne mennictwo w kręgu 
Familii Czartoryskich, Studia Puławskie, t. 7, 2003, s. 89-90.
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(nr 186), nieposiadający zbytnich znamion użytkowania, został szybko po-
zostawiony lub zgubiony w świątyni. Zastanawiający jest tu fakt, że dość 
duża produkcja szelągów saskich, jak i pierwszych emisji monet Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, jest tak nielicznie reprezentowana w kazimier-
skim znalezisku. Okres 1. poł. XVIII w. był zdominowany w obiegu mone-
tarnym przez XVII-wieczne rodzime i obce środki płatnicze, pośród których 
stopniowo pojawiać się zaczęły nowe monety saskie. W dużej mierze domi-
nowały monety miedziane lub bilonowe. Brak monety srebrnej rekompen-
sowano sobie na lokalnym rynku monetarnym, tak jak we wcześniejszych 
epokach, monetą obcą, w tym przypadku niewielkimi srebrnymi krajcara-
mi Fryderyka II Wielkiego (nr 241-243). Biorąc pod uwagę lata ich emisji, 
tj. rok 1746, 1750 i 1753, zaczęły się one pojawiać poprzedzając i współwy-
stępując z monetami Augusta III Sasa. Najbardziej dziwi jednak niewielka 
reprezentacja zreformowanych monet ostatniego króla Polski. Brak innych, 
wyższych nominałów, a w szczególności monet srebrnych należy tłumaczyć 
tym, że wśród monet w kościołach, znajdowanych podczas badań arche-
ologicznych, występują przede wszystkim pieniądze najdrobniejsze w da-
nej epoce26. Taką samą sytuację potwierdza znalezisko z kazimierskiej fary. 
Brak w nim monet obiegowych emitowanych na dużą skalę po 1768 r. jest 
tożsamy ze znaleziskiem monet w kościele pw. św. Mikołaja w Gieczu, co 
Borys Paszkiewicz tłumaczy tym, że po 1768 r. zaprzestano gubić lub też 
świadomie składać monety na ofiarę. Czy tak było i w kazimierskiej farze? 
A może wynikało to z położenia w kościele nowej posadzki? 

W omawianym znalezisku wystąpiła jedna moneta reprezentująca  
XIX w. Jest nią kopiejka z 1855 r. (nr 190), nosząca znamiona dłuższego 
obiegu. Brak innych monet emitowanych po 1768 r., czas jej powstania 
oraz brak innych XIX-wiecznych monet skłania do uznania tej kopiejki za 
typową zgubę.

26 B. Paszkiewicz, Pojedyncze znaleziska monet..., s. 80.
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Wybrane zagadnienia z zakresu 
rodzimej polityki monetarnej XIV-XVIII w.

Odnalezione w kazimierskiej farze pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bar-
tłomieja monety są nie tylko przeglądem pieniądza używanego w danej 
epoce, przekazywanego na ofiarę sakralną czy będącego świadectwem 
kontaktów handlowych dawnego Kazimierza. Są również odzwierciedle-
niem przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, jakie zacho-
dziły w naszym kraju. Musimy też pamiętać, że monety były masowym 
środkiem komunikacji o dość szerokim zasięgu oddziaływania, zarówno 
pod względem geograficznym, jak i społecznym. Dlatego te dawne środ-
ki płatnicze są tak ważnym źródłem lepszego poznania nie tylko histo-
rii polskiego pieniądza, ale przede wszystkim naszej wspólnej przeszło-
ści. Wobec tego w tym rozdziale chciałbym przestawić rodzime monety 
z omawianego znaleziska na tle wybranych wydarzeń z historii politycz-
nej oraz polityki monetarnej.

Lata panowania Władysława Łokietka to szczególny okres nie tylko 
dla dziejów kazimierskiej fary, ale również Polski i jej mennictwa. Mimo 
wielu trudności władca ten rozpoczął reformowanie systemu monetarne-
go na obszarze okrojonego państwa polskiego, składającego się z części 
połączonych dzielnic, głównie Małopolski i Wielkopolski, które posia-
dały własne systemy monetarne, gdzie dominowała moneta czeska lub 
krzyżacka. Ujednolicenie rodzimego pieniądza odbywało się przez po-
wolne i sukcesywne zastępowanie rozpowszechnionych brakteatów, czy-
li jednostronnych pieniążków, dwustronnymi denarami. Wprowadzono 
przy tym ok. 1315 r. w miejsce obrachunkowej grzywny czeskiej (218 g) 
grzywnę krakowską (196 g), równą 48 groszom lub 576 denarom. Pomi-
mo emisji dwustronnego denara, ujętego w systemie groszowym, Włady-
sław Łokietek nie planował, jak się wydaje, produkcji srebrnej monety 
o wyższym nominale, będącej odpowiednikiem grosza praskiego, której 
tak brakowało. Za jego panowania powstały jednak w 1330 r. polskie du-
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katy, wzorowane na złotych florenach, ale mające charakter bardziej pre-
stiżowy niż obiegowy27.

Ten wyczekiwany groszowy nominał powstał dopiero za panowania 
Kazimierza III Wielkiego, ale nie na początku jego rządów. Kontynuując 
politykę swojego ojca emitował on przez wiele lat wyłącznie dwustron-
ne denary, których przedstawicielem, choć późnym, jest ten odnaleziony 
w kazimierskiej farze (nr 1). Władca ten już w 1334 r. wprowadził istotną 
zmianę w krajowym systemie monetarnym zmieniając kurs grosza pra-
skiego i krajowej jednostki wagowej. Od tej pory 1 grosz był równy nie 12, 
a 16 denarom, a na grzywnę krakowską liczono ich 768. Było to związane 
z ujednoliceniem systemu monetarnego między Małopolską a Wielko-
polską, w której grzywna ważyła 191 g srebra i była warta 768 brakteatów. 
Następnie rozpoczęto eliminowanie z obiegu lżejszych brakteatów, aby 
zachować wprowadzony przelicznik. Z kolei w 1337 r. przeprowadzono 
kolejną reformę, której celem było wprowadzenie cięższych denarów, ale 
o niższej próbie srebra. Zaowocowało to tym, że na grzywnę krakowską 
przypadało już nie 768 denarów, a 676, zaś ona sama ważyła 233 g, co 
było z korzyścią dla królewskiego skarbca i kupców. Moneta krakowska 
była rozpowszechniona głównie w Małopolsce, a na pozostałym obszarze 
Polski kursowały nie tylko inne lokalne emisje monet, ale nadal funkcjo-
nowały inne systemy monetarne. Jednak z czasem denary małopolskie 
uzyskały prawo obiegu w całej Koronie za wyjątkiem Rusi, gdzie w latach 
60. XIV w. wprowadzono nowe miedziane i srebrne monety, odbiegające 
ikonograficznie od monet koronnych. W ostatnich latach panowania  
Kazimierza III Wielkiego przystąpiono do unifikacji polskiego pieniądza. 
W tym celu w 2. poł. lat 60. XIV w. wprowadzono nowy kilkustopniowy 
system, w którym 1 grosz był równy 2 kwartnikom, 4 ćwierćgroszom,  
16 denarom i 32 obolom. Niemniej znikoma ilość zachowanych do na-
szych czasów groszy, ćwierćgroszy i oboli może świadczyć o późnym 
okresie realizacji tej reformy i tym, że nie była ona w pełni ukończona 
zanim zmarł Kazimierz III Wielki28.

Po jego śmierci na polskim tronie wygasła linia Piastów, a swoje pano-
wanie rozpoczęli Andegawenowie w osobach Ludwika Węgierskiego (1370-

27 A. Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 2011,  
s. 105-106.

28 Ibid., s. 108-113, B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta..., s. 43-46.
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1382) i Jadwigi Andegaweńskiej (1384-1386). Za panowania pierwszego 
z władców nastąpiła w Polsce stabilizacja rozchwianego systemu monetar-
nego dzięki wycofaniu się z kontynuacji reform Kazimierza III Wielkiego 
i emisji wyłącznie denarowej monety o lepszej jakości. Ta ostatnia była 
produkowana w Krakowie i Poznaniu. Najpopularniejszą wówczas monetą 
były denary z polskim Orłem i tarczą z herbem Andegawenów, których za-
sięg był już ponadregionalny. Tego typu denar, będący odzwierciedleniem 
nowych, jakże ważnych, zmian polityczno-monetarnych, odnaleziono 
w kazimierskiej farze (nr 2). Ludwik Andegaweński kontynuował jednak 
politykę monetarną ostatniego Piasta na Rusi produkując tam miedziane 
i srebrne monety pod swoim stemplem, przekazując w latach 1372-1378 
zwierzchnictwo nad tym obszarem księciu Władysławowi II Opolczyko-
wi, palatynowi Węgier, który również emitował własne monety. Po objęciu 
władzy na Rusi przez króla, za pośrednictwem starosty węgierskiego kon-
tynuował on emitowanie tych lokalnych monet jako władca Węgier29. Kró-
lowa Jadwiga realizowała w Koronie politykę monetarną swojego ojca, pro-
dukując pod swoim stemplem wyłącznie denary krakowskie i poznańskie. 
Z kolei jej mąż Władysław II Jagiełło podejmował różne działania, mające 
istotny wpływ na zmiany w zastanym systemie monetarnym. W ich efek-
cie poza dominującą produkcją denarów koronnych emitowano również 
miejskie. Rozpoczęto także bicie trzeciaków oraz półgroszy, które z czasem 
stały się głównym środkiem płatniczym w kraju i jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych typów monet jagiellońskich. Oczywiście w obro-
cie pieniężnym nadal pozostawały grosze praskie czy złote floreny, przy 
czym pierwsza z monet pełniła również rolę przelicznika w zawieranych 
transakcjach handlowych. Następstwem objęcia władzy przez Władysława 
II Jagiełłę było zniesienie odrębności Rusi wraz z likwidacją tamtejszego 
mennictwa30. 

Jednak nas najbardziej będzie interesować mennictwo koronne tego 
monarchy z racji odnalezienia w kazimierskim znalezisku sześciu bezna-
pisowych denarów krakowskich, pochodzących z czasów jego panowania  
(nr 3-6). Monety te, choć pozornie podobne, różnią się między sobą nie tyl-
ko czasem emisji, poprawnością wykonania, ale przede wszystkim jakością 
kruszcu. Pogorszenie próby srebra tych monet było podyktowane nie tylko 

29 B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta..., s. 46-48.
30 A. Dylewski, op. cit., s. 115, 122-123.
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chęcią zysku czy brakiem własnego kruszcu wobec posiadania niewielkich 
złóż srebra, ale także potrzebą importowania znacznie droższego surowca. 
Mimo tych problemów te pierwsze monety jagiellońskie miały charakter 
masowy. Interesujące nas denary koronne były najwcześniejszymi mone-
tami małżonków Jadwigi i Władysława II Jagiełły z Orłem i podwójnym 
krzyżem jagiellońskim w tarczy31, a produkowano je w latach 1386-1396. 
W tym czasie, ale dopiero od 1393 r., emitowano trzeciaki (ich produkcji 
zaprzestano pomiędzy 1407 a 1414 r.) oraz półgrosze, będące kolejnymi ele-
mentami reformy monetarnej, które według najnowszych badań wybijano 
w latach 1394-1414 r.32 Nadal nie było w obiegu grosza polskiego, który był 
jedynie jednostką obrachunkową wartą 16 denarów. Po przeprowadzeniu 
w 1396 r. reformy monetarnej, mającej na celu zrównanie grosza polskie-
go z praskim, do 1398 r. emitowano tzw. lekkie denary z lepszego srebra, 
którego 1 egz. odnajdujemy w kazimierskiej farze (nr 3). Wówczas na grosz 
obrachunkowy polski przypadały 2 półgrosze, 6 trzeciaków i 18 denarów. 
Jednak po wprowadzeniu zmian nastąpiła dewaluacja tych pieniążków, 
a nowe denary zawierały zbyt dużo srebra, wobec czego rozpoczęto pro-
dukcję pogorszonych denarów, która przypada na okres od 1398 do ok. 
1407 r. Tego typu monety również zostały odnalezione w kościele farnym 
(nr 4-6). Jednak jakość interesujących nas denarów nadal się pogarszała, na 
co wpływ miał nie tylko wspomniany brak srebra, ale również prowadzone 
przygotowania militarne do rozprawy z Zakonem Krzyżackim i potrze-
ba dodatkowych funduszy. Wobec tego od ok. 1407 do 1414 r. emitowano 
nowe, gorszej jakości pieniążki, znaczone znakami „pierścienia”, a w la-
tach 1414-1422 już bez nich nieco lepsze lub zbliżone do poprzednich mo-
net, które również znalazły się w omawianym materiale numizmatycznym 
(nr 7 i 8)33.

Rządy kolejnego władcy, Władysława III Warneńczyka, charakteryzo-
wały się ubogim mennictwem, nastawionym wyłącznie na emisję denarów 
koronnych. Produkowano je w bardzo dużych ilościach i o zaniżonej pró-
bie srebra, co już w 1437 r. wywołało niezadowolenie, gdyż Rada Królestwa 

31 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 18, 94.
32 S. Pawlikowski, Półgrosze koronne Władysława II Jagiełły 1394-1414, Łódź 

2018, s. 128-194.
33 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja..., s. 19, 52-53; Idem, Podobna 

jest moneta..., s. 52-53.
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zażądała zaprzestania emisji tych pieniążków. Ta nadmierna produkcja ni-
skowartościowych monet podyktowana była potrzebą uzyskania z ich bicia 
jak największych zysków wobec prowadzenia kosztownej polityki zagra-
nicznej, związanej z uzyskaniem korony Czech i Węgier. Niezadowolenie 
społeczne narastało także wobec zalewu krajowego rynku monetarnego 
fałszywą monetą denarową zarówno ze Śląska, Czech, jak i Moraw. Aby 
przeciwdziałać tej sytuacji w 1438 r. powołano specjalne komisje, które 
miały zajmować się usuwaniem fałszywych monet z obiegu. To jednak 
nie wystarczyło, a niezadowolenie społeczne doprowadziło do rozruchów. 
Konsekwencją tej sytuacji było zamkniecie mennicy krakowskiej w sierp-
niu 1444 r. W tym samym czasie na sejmie w Piotrkowie król poinformo-
wał Radę Królestwa o planowanym powrocie do emisji półgroszy. Jednak 
decyzję co do realizacji tych planów miano podjąć dopiero po powrocie 
monarchy z wyprawy wojennej do Warny, w której niestety zginął. Niejako 
odbiciem tej sytuacji są denary Władysława III Warneńczyka odnalezione 
w kazimierskiej farze i to w liczbie 34 egz., w tym 14 fałszywych (nr 9-28 
i 29-41). Jest to najliczniejsza reprezentacja denarów jagiellońskich spo-
śród wszystkich 62 szt. występujących w omawianym znalezisku34. 

Za panowania Kazimierza IV Jagiellończyka sejm w styczniu 1455 r. 
podjął decyzję o otwarciu mennicy krakowskiej. Było to zapewne podyk-
towane potrzebami finansowymi wobec prowadzonych przygotowań do 
wojny trzynastoletniej (1454-1466). Tym razem założenia polityki mone-
tarnej były znacznie inne. Mimo niezadowolenia społecznego z produkcji 
złej jakości denarów za poprzedniego władcy powrócono do ich emisji, ale 
o znacznie lepszych parametrach metrologicznych. Od poprzednich emisji 
denarów koronnych odróżniał je pojedynczy znak kolisty – ,,pierścień”, 
usytuowany pod koroną. Rozpoczęto również produkcję bardzo dobrej 
jakości półgroszy z syglami literowymi pod koroną. Ich emisja była nie-
wielka, ale pozwalała mieszkańcom Korony wymieniać nowe denary na 
monetę pełnowartościową. Produkcji krajowej towarzyszyła w tym okresie 
działalność fałszerska charakteryzująca się emisjami dobrze podrobionych 
monet. Także i w przypadku monet tego władcy nie zawiodło nas kazi-
mierskie znalezisko kumulatywne, które i tym razem odzwierciedla opisa-
ną sytuację odnośnie monety denarowej. Nowych denarów z lat 1455-1479 

34 B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta..., s. 56; Dylewski A., op. cit., s. 132-133.
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znajdujemy tu aż 20, z czego 4 lub 5 to ich fałszerstwa (nr 42-56 i 57-61). 
Dziwi jednak w znalezisku brak nie tyle rzadkich półgroszy z syglami lite-
rowymi pod koroną, co kolejnych popularnych, licznie emitowanych pół-
groszy z herbem Poraj pod koroną z lat 1479-1492. W tym miejscu warto 
zwrócić uwagę na wspomniany herb należący do Piotra Kurozwęckiego, 
podskarbiego wielkiego koronnego z lat 1479-1499. Jego pojawienie się na 
monetach ukazuje nam pewne zmiany w polityce monetarnej, a dokład-
nie w nadzorze produkcji menniczej, za którą odpowiadał minister skarbu. 
Z tego też względu, jako znak swojej odpowiedzialności, ,,umieszczał” na 
monetach swój rodowy herb. Tego typu praktyka była stosowana w men-
nictwie polskim i litewskim aż do 1707 r.35 

Właśnie tego typu półgrosze koronne emitowane masowo reprezen-
tują całe panowanie kolejnego monarchy Jana I Olbrachta. Znane są one 
z dwóch typów ze wspomnianym herbem Poraj pod koroną królewską z lat 
1492-1498/1499, zastąpionym kolistym znakiem – ,,pierścieniem”, który 
mógł należeć do nieznanego urzędnika nadzorującego ich produkcję w la-
tach 1499-1501. Pierwszy z typów jest reprezentowany w postaci trzech 
egzemplarzy w kazimierskim znalezisku (nr 62-64). Na przykładzie tych 
półgroszy i odrębnego ich znakowania warto wspomnieć o przyczynach 
pojawienia się nowego znaku. Jakość emisji półgroszy z herbem Poraj ule-
gała stopniowemu pogorszeniu, w szczególności w latach 1484-1498. Psu-
cie owej monety wynikało, jak potocznie się uważa, z nadużyć menniczych 
Piotra Kurozwęckiego, który nieoficjalnie zakończył sprawowanie urzędu 
podskarbiego w 1498 r. Oskarżony o nie, w celu uniknięcia odpowiedzial-
ności, zbiegł z kraju do Wiednia, gdzie zmarł w 1499 r. Można przypusz-
czać, że zanim jego nadużycia wyszły w całości na jaw, opuścił on granice 
państwa. Taką sytuację potwierdzają inne wydarzenia związane z tą spra-
wą, a mianowicie to, że przewinienia mennicze odkryto dopiero po śmier-
ci podskarbiego w 1499 r. Co więcej, najprawdopodobniej dotyczyły one 
złego nadzoru nad działalnością mennicy ze strony Piotra Kurozwęckiego 
wobec nadużyć jego podwładnych. Podjęto wówczas kroki prawne prze-
ciwko nieżyjącemu już ministrowi względem jego spadkobierców. W wyni- 
ku zaistniałej sytuacji, na przełomie lat 1498/1499 zaprzestano produkcji 
półgroszy koronnych z herbem Poraj oraz dokonano konfiskaty dóbr Pio-

35 Z. Kiełb, Herby urzędników..., s. 23-58, 76-77; B. Paszkiewicz, Podobna jest 
moneta..., s. 56-57.
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tra Kurozwęckiego w lutym 1501 r. na rzecz skarbu państwa. Ta sytuacja 
doprowadziła do zmian w stosunku do półgroszy z lat 1499-1501, gdyż nie 
tylko poprawiono je pod względem wizualnym i użytego kruszcu, ale także 
zastąpiono herb Poraj niezidentyfikowanym znakiem kolistym – ,,pierście-
niem”36. 

Kolejny władca Aleksander Jagiellończyk na początku swojego pano-
wania w 1501 r. zrzekł się przysługującego mu dochodu menniczego, któ-
ry od tej pory miał być przeznaczony na potrzeby państwa. Początkowo 
monarcha ten kontynuował podobną do poprzednika politykę monetarną, 
emitując w otwartej w 1502 r. mennicy krakowskiej liczne półgrosze. Re-
prezentowane są one również w kazimierskiej farze (nr 65). Jednak plany 
tego władcy co do rozwinięcia systemu monetarnego były znacznie roz-
leglejsze. Potwierdza to powstanie zaginionego dukata, wyemitowane-
go w 1503 r., którego produkcja została wstrzymana wobec braku złota. 
W 1506 r. wybito niewielką ilość denarów, których produkcję wstrzymano 
po śmierci władcy37. 

Nowy monarcha Zygmunt I Stary rozpoczął swoje panowanie od pro-
dukcji półgroszy koronnych w uruchomionej w 1507 r. mennicy krakow-
skiej. Emitowano je do 1511 r., po czym zamknięto ten warsztat. Również 
w Wielkim Księstwie Litewskim król ten podjął pewne działania zmierza-
jące do zrównania stopy monetarnej koronnej i litewskiej. Jednak wobec 
oporu możnych zaprzestał tych działań. Co ciekawe, w Wielkim Księstwie 
Litewskim dopuszczono do obiegu tylko półgrosze koronne, ale po kur-
sie niekorzystnym dla polskich monet. W mennicy wileńskiej emitowano 
w latach 1508-1529 wyłącznie półgrosze. Przerwanie produkcji półgroszo-
wych monet koronnych doprowadziło do niepokojącej sytuacji. Wobec 
zapotrzebowania na nie uruchamiano nie tylko warsztaty fałszerskie, ale 
także rozpoczęto na Śląsku produkcję naśladownictwa tego typu nominału 
na masową skalę. Emitentem tych monet był król Czech i Węgier Ludwik 
II Jagiellończyk (1516-1526). Półgrosze świdnickie, bardzo podobne do 
krakowskich, jednak o niższej wadze, lecz wyższej próbie srebra, spowo-
dowały wyparcie z obiegu monet koronnych i przejęcie zysku menniczego 
przez innego władcę. Również wielki mistrz zakonu krzyżackiego Albrecht 
Hohenzollern w 1520 r. rozpoczął produkcję gorszych pieniędzy celem 

36 Z. Kiełb, Herby urzędników..., s. 29-31, 67-71, 76-77.
37 B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta..., s. 62-63.
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przejęcia lepszej polskiej monety. Spowodowało to destabilizację krajowe-
go rynku monetarnego. Mimo wydawanych przez króla Polski zakazów 
posługiwania się w handlu monetą świdnicką czy pruską, a także zerwa-
nia stosunków handlowych ze Śląskiem, nie udało się opanować sytuacji. 
Zapobiec temu zjawisku mogła tylko przemyślana reforma monetarna. Jej 
projekt przygotował Mikołaj Kopernik i Jost Ludwik Decjusz. Wybrano 
założenia drugiego z nich, które przewidywały m.in. wprowadzenie do 
obiegu denarów, ternarów i groszy przy dalszym wstrzymaniu produkcji 
półgroszy koronnych. Zaproponowano również zmianę wyglądu graficzne-
go monet, aby przeciwdziałać procederowi naśladownictwa. Plan ten zre-
alizowano na podstawie ordynacji menniczej z 1526 r. W następnym roku 
podjęto działania związane ze skupem półgroszy świdnickich, a w 1528 r.  
rozszerzono zakres reform polskiego pieniądza, w efekcie czego doszło 
do powstania nowej, grubszej monety w postaci trojaków i szóstaków  
(3 i 6 groszy). Ordynacja z 1528 r. wprowadziła również do powszechnego 
obiegu dukaty. Kolejnym etapem działań reformatorskich Zygmunta I Sta-
rego była unifikacja monety pruskiej z koronną, do czego doszło w 1528 r. 
W jej wyniku w mennicy toruńskiej według polskich standardów emito-
wano monetę z tytulaturą, heraldyką i wizerunkiem króla polskiego dla 
Prus Królewskich (denary, szelągi, grosze, trojaki, szóstaki), a w mennicy 
w Królewcu pieniądze dla Prus Książęcych z tytulaturą i wyobrażeniami 
zarezerwowanymi dla lennika Korony księcia Albrechta Hohenzollerna 
(denary, szelągi, grosze, trojaki i szóstaki). W 1530 r. Zygmunt I Stary wydał 
edykt, na mocy którego potwierdził jedność stopy menniczej Polski, Prus 
Królewskich i Prus Książęcych, dopuszczając do obrotu na tym obszarze 
monet emitowanych w mennicach krakowskiej, toruńskiej, królewieckiej 
i miejskich. Co do ostatnich mowa tu o zakładach gdańskim i elbląskim, 
w których ze zunifikowanej stopy menniczej produkowano: w pierwszym 
z nich denary, szelągi, grosze, trojaki, szóstaki i dukaty, a w drugim dena-
ry, szelągi, grosze, trojaki, szóstaki. Wobec nadmiernej produkcji monet 
pruskich, Zygmunt I Stary już w 1531 r. wstrzymał produkcję denarów, 
szelągów i groszy, a w późniejszym czasie także zamykał mennice. Podjęte 
w latach 1528-1530 działania dotyczące mennictwa pruskiego i miejskiego 
okazały się dla nich bardzo pozytywne, gdyż ich monety rozpowszechniły 
się nie tylko na całym obszarze Królestwa Polskiego, ale za sprawą wymia-
ny handlowej stały się popularne również poza jego granicami. W toku 
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tych zakrojonych na szeroką skalę działań reformatorskich otwarto men-
nicę wileńską, która w latach 1535-1536 emitowała nowe litewskie grosze, 
co wiązało się z doraźnymi potrzebami wojny z Moskwą. Niemniej, mimo 
zachowania odrębności Wielkiego Księstwa Litewskiego, ówczesna po-
lityka monetarna Korony i Prus wobec niego stała się działaniem spój-
nym38. Z tego menniczego okresu w kazimierskiej farze odnajdujemy kilka 
numizmatów. Należą do nich emisje koronne 2 egz. denarów (nr 66-67) 
trzeciaka (nr 68), a także rozpowszechnione wówczas w obiegu, także tu 
w Kazimierzu, denar i szeląg Prus Królewskich (nr 69-70) oraz niedatowa-
ne denary Prus Książęcych w 3 egz. i denar z 1560 r. (nr 194-197). Z kolei 
miejskie mennictwo gdańskie reprezentują w znalezisku 2 egz. denarów 
z 1554 r. (nr 71-72). 

Trzy ostatnie monety pochodzą już z czasów następcy Zygmunta I Sta-
rego, a więc jego syna Zygmunta II Augusta, który za życia ojca objął re-
alne rządy w Wielkim Księstwie Litewskim w 1544 r. To on doprowadził 
litewskie mennictwo do rozkwitu, otwierając już w 1545 r. mennicę wileń-
ską, wówczas, gdy uruchomiono zakład krakowski. Ten ostatni emitował 
denary i ternary, jak te odkryte w kazimierskiej farze (nr 67-68), grosze 
oraz efemeryczne, raczej nieobiegowe, dukaty. Z kolei zakład w Wilnie roz-
począł swoją działalność od emisji oboli, półgroszy i groszy. Aby zasilić 
ten warsztat w kruszec przeprowadzono na Litwie wykup półgroszy świd-
nickich. Zaowocowało to wzbogaceniem dotychczasowej produkcji o nowe 
gatunki monet: denary, dwudenary, grosze litewskie na stopę polską oraz 
litewskie trojaki, szóstaki i dukaty. W 1548 r. polski sejm podjął uchwałę 
o zamknięciu mennic w Koronie i Prusach Królewskich, co doprowadziło 
do przeniesienia całej produkcji menniczej przez Zygmunta II Augusta do 
Wilna. Co ciekawe, w obawie przed napływem litewskiej monety do Króle-
stwa Polskiego, sejm piotrkowski z 1550 r. wymusił na władcy przyrzecze-
nie, że do niego nie doprowadzi bez zgody sejmu. Sytuacja ta i odrębność 
monetarna Wielkiego Księstwa Litewskiego spowodowała, że w Polsce na-
stąpił niedobór środków płatniczych, w wyniku czego na krajowy rynek 
zaczęła przedostawać się moneta z mennic pruskich w Królewcu i Gdań-
sku. Poświadcza to również kazimierskie znalezisko z wymienionymi wy-
żej monetami, pruskimi i gdańskimi denarami (nr 71-72, 197). W przypad-

38 Ibid., s. 64-74. 
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ku mennicy gdańskiej, produkowane przez nią w dużych ilościach denary 
były przeznaczone na rynek Korony, mimo łamania sejmowego zakazu. 
Proceder ten był na pewno opłacalny, a miasto tłumaczyło, że zwiększona 
liczba wybijanych denarów była podyktowana potrzebami wewnętrznego 
handlu. Również mennica w Królewcu, otwarta w 1550 r., była nastawiona 
na taki proceder, ograniczając swoją produkcję szelągów, groszy i trojaków 
do szelągów, przywracając jednocześnie bicie denarów, które były popu-
larne w Królestwie Polskim. Wracając do mennicy wileńskiej, najinten-
sywniejszy okres jej produkcji przypadał na czas wojny o Inflanty. W celu 
zwielokrotnienia emisji monet litewskich uruchomiono tymczasową men-
nicę pomocniczą w Tykocinie (od 1562 lub 1564 do 1566 r.). W wyniku 
podjętych działań skupiono się wówczas na emisji monet średnich, choćby 
dwugroszy i czworaków (2 i 4 gr) oraz wyższych nominałów półtalarów 
i talarów (15 i 30 groszy). Te dwa pierwsze gatunki miały być przeznaczone 
na potrzeby płatności między Polską a Litwą oraz na wypłatę żołdu dla 
Polaków walczących przeciw Moskwie. Z kolei ostatnie grube monety emi-
towano na potrzeby płatności wojennych. Po zawarciu rozejmu z Moskwą 
mennica wileńska znacznie ograniczyła swoją produkcję, a zawarcie Unii 
Lubelskiej w 1569 r. wyznaczyło nowy etap relacji miedzy Polską a Litwą 
na płaszczyźnie wspólnej polityki monetarnej39.

Po śmierci ostatniego z Jagiellonów destabilizacja systemu monetarne-
go Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wobec zamknięcia mennic, napływu 
obcego pieniądza i przedłużającego się bezkrólewia, nadal postępowała. 
Przed nowym władcą stanęła również konieczność realizacji postanowień 
Unii Lubelskiej odnośnie unifikacji pieniądza Polski i Litwy. Dokonał tego 
dopiero Stefan Batory, zamykając przy tym budowę systemu monetarne-
go Rzeczypospolitej. Jego fundamenty powstały za czasów Kazimierza III  
Wielkiego wprowadzeniem do obiegu półgroszy i groszy. Znacznie rozbu-
dował go Zygmunt I Stary produkcją pieniędzy groszowych o wyższych 
nominałach i monet złotych, a także unifikacją systemu monetarnego  
Korony i Prus Królewskich i Książęcych. To wszytko zostało wzmocnione 
budową rozwiniętego systemu monetarnego przez Zygmunta II Augusta 
na Litwie. Proces kształtowania systemu monetarnego ubogacił Stefan  

39 Ibid., s. 75-78.
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Batory nie tylko wypełnieniem postanowień Unii Lubelskiej, ale także 
emisją krajowych monet talarowych. 

Wobec innych palących kwestii politycznych podjęcie przez nowego 
władcę nurtujących zagadnień monetarnych odłożono na później. Do-
tyczyły one choćby osoby księcia pruskiego Albrechta Fryderyka i walk 
z mieszczańskim Gdańskiem, nieuznającym władzy Stefana Batorego. 
Przyszłe posunięcia polityczne monarchy co do działań wojennych wo-
bec Rosji i związane z nimi potrzeby finansowe przyczyniły się do przy-
gotowania nowej reformy monetarnej. W tym celu Stefan Batory nie tylko 
podjął działania zmierzające do wycofania z obiegu monet powstałych po 
śmierci Zygmunta II Augusta, ale także wydał w 1578 r. ordynację menni-
czą. Wedle niej uporządkowanie spraw monetarnych powierzył Rafałowi 
Leszczyńskiemu, który nadzorował nową mennicę olkuską z pominięciem 
zwierzchności ministra skarbu w Koronie. Zarówno to, jak i nieprzestrze-
ganie postanowień sejmowych oraz pogarszający się stan zdrowia jego za-
ufanego urzędnika i nadzorcy, wywołały niezadowolenie szlachty. Król 
na mocy nowej uchwały z 1580 r. przekazał pełną odpowiedzialność za 
sprawy reform pieniężnych podskarbim wielkim w Koronie i na Litwie. 
Celem tej zmiany było nie tylko rozwinięcie i ostateczne uregulowanie 
systemu monetarnego, ale także odwołanie ordynacji z 1578 r. Realizacja 
jej postanowień przyczyniła się także do stabilizacji systemu monetarnego 
i wprowadzenia na rynek pieniężny pełnowartościowych monet, zgodnych 
z postanowieniami Unii Lubelskiej40. Unifikacja mennictwa polskiego i li-
tewskiego widoczna była m.in. za sprawą współwystępowania na nowych 
monetach Orła i Pogoni. Odnosiło się to według założeń ordynacji do de-
narów, ternarów, szelągów, półgroszy, groszy, trojaków, szóstaków i talarów. 
Z kolei dla monet złotych obowiązywała ta z 1528 r. Jednak uchwalone 
przepisy nie zostały w pełni zrealizowane w stosunku do monet koronnych 
poprzez odstępstwa plastyczne, metrologiczne, czy choćby niewielką emi-
sje niektórych nominałów. Znacznie lepiej kwestia ta wyglądała w mennicy 
wileńskiej. Co ciekawe, po raz pierwszy w mennicach koronnych (Olkusz 
i Poznań) i litewskiej rozpoczęto produkcję monet o pruskim rodowodzie. 
Mowa tu o szelągu, który jako moneta koronna wystąpił w 1 egz. w znale-
zisku z kazimierskiej fary (nr 73).

40 Z. Kiełb, Herby urzędników..., s. 37-38.
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Czasy Zygmunta III Wazy okresu końca XVI w. to wyjątkowy rozwój 
mennictwa koronnego. Poza mennicą olkuską i poznańską uruchomiono 
mennicę w Malborku (1591) oraz utworzono nowe we Wschowie (1593), 
Bydgoszczy (1594), Lublinie (1595) i Krakowie (1598). Działała też menni-
ca w Urzędowie, której produktów dotychczas nie rozpoznano. Warsztaty 
koronne w początkowej fazie rządów tegoż władcy skupiały się na produk-
cji szelągów i trojaków, a w mniejszym stopniu na groszach, szóstakach czy 
talarach. Z kolei miejska mennica w Rydze słynęła z produkcji szelągów 
i trojaków, wschowska z emisji denarów, a gdańska z denarów i dukatów. Na-
dal obowiązywała w Rzeczpospolitej Obojga Narodów ordynacja z 1580 r.,  
choć w wyrobach niektórych mennic widać odstępstwa od jej założeń. 
Dość duża ilość mennic, a tym samym zwiększona produkcja monet, nie 
do końca mogła nasycić krajowy rynek średnią i grubszą monetą, wobec 
popytu na nią za granicą. Pod koniec XVI w. doszło już do takiej sytuacji, 
że braki rodzimej monety starano się zrekompensować przyzwoleniem na 
obieg w kraju drobnej obcej, ale gorszej monety. Trudną sytuację pogłębiły 
dodatkowo licznie wprowadzane na krajowy rynek wyroby zakładów fał-
szerskich, rodzimych i zagranicznych. Zauważana była również tendencja 
pogorszenia jakości wytwarzanych monet w niektórych zakładach men-
niczych. Mimo podejmowanych starań w związku z postępującym cha-
osem monetarnym, wynikającym z napływu na rynek krajowy podwarto-
ściowych monet obcych, podjęto w 1601 r. radykalne rozwiązanie. W celu 
uzdrowienia systemu monetarnego zdecydowano o zamknięciu wszystkich 
mennic oprócz krakowskiej, gdzie w głównej mierze emitowano trojaki. 
Także w zakładzie wileńskim bito tego typu monetę do jego zamknięcia 
w 1603 r. Z kolei głównym producentem szelągów była mennica ryska. 
Sytuacja pogłębiającego się kryzysu doprowadziła w 1604 r. do uchylenia 
przez komisję do spraw monetarnych ordynacji Stefana Batorego. Decy-
zja ta zezwoliła na obniżanie zawartości srebra w emitowanych monetach, 
co ponowiono jeszcze w 1616 r. Zanim do tego doszło Rzeczpospolitą na-
wiedziła kolejna plaga fałszerstw groszy koronnych. Brak drobnej mone-
ty spowodował uruchomienie mennic miejskich w Poznaniu, Wschowie 
i prywatnej w Łobżenicy, gdzie emitowano najdrobniejsze monety. Prym 
w emisjach szelężnych wiodła mennica ryska, a w produkcji ortów men-
nica gdańska. Wznowiła swoją działalność również mennica wileńska 
i bydgoska. W tej ostatniej w 1614 r. rozpoczęto masową produkcję pół-
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toraków, a więc nowych monet wzorowanych na emisjach obcych, które 
wytwarzała również mennica krakowska, produkująca także od 1615 r. 
trzykrajcarówki przeznaczone na rynek Czech i Śląska, potocznie nazywa-
ne krucierzami. Te ostatnie przestano emitować po obniżce próby srebra, 
co przetrwały półtoraki, nadal emitowane masowo, jednak co jakiś czas 
ulegały pogorszeniu pod względem zawartości srebra. Ten sam proceder 
dotknął również ortów gdańskich, co w konsekwencji spowodowało ob-
niżenie wartości uzależnionych od niego monet drobnych. Z czasem pa-
nująca dewaluacja zaczęła dotykać monetę wysokonominałową. W 1620 r.  
sejm przejął od króla całkowitą kontrolę nad mennictwem i złożył na bar-
ki lokalnych władz odpowiedzialność za stabilizację pieniądza i karanie 
lichwiarzy. Posunięcia te okazały się niewystarczające, dlatego też sejm 
w 1627 r. wydał następną radykalną ordynację, nakazującą wstrzymanie 
emisji monet srebrnych poniżej talara we wszystkich mennicach. Wydaje 
się, że był to pierwszy krok do naprawy sytuacji monetarnej, choć wywołał 
skutek odmienny od zamierzonego, pozbawiając społeczeństwo niezbęd-
nej w handlu drobnej, rodzimej monety. Lukę tę wykorzystali m.in. Szwe-
dzi po zajęciu Rygi i Elbląga, gdzie rozpoczęli produkcję w dużej mierze 
szelągów i półtoraków pod stemplem króla Gustawa II Adolfa i jego na-
stępczyni Krystyny Wazy41. Odnaleziono je również w kazimierskiej farze 
(nr 200-208 i 213-236).

Przełamanie kryzysu monetarnego nastąpiło dopiero w 1650 r. za 
sprawą wprowadzenia nowej reformy monetarnej, która przyczyniła się 
do przywrócenia produkcji drobnych pieniędzy. Nowa ustawa mennicza 
miała naprawić system pieniężny kraju, jednak realizacja jej postanowień 
stała się niemożliwa na skutek wybuchu długotrwałych działań wojennych 
na terenie Rzeczpospolitej w 1655 r. Zanim do tego doszło postanowio-
no m.in. zmienić wartość grzywny krakowskiej w stosunku do wszystkich 
monet srebrnych na wagę nieco ponad 201 g, która miała obowiązywać na 
obszarze całej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Następnie przystąpiono 
do ustalenia na nowo zależności miedzy poszczególnymi rodzajami monet. 
Zaprzestano również stosowania ordynacji z 1528 r. w stosunku do monet 
złotych i przyjęto nową wartość złotej grzywny. Zamiast dotychczasowych 
200 g zaczęto stosować grzywnę kolońską o wadze 233,8 g. Różnica była 

41 B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta..., s. 97, 100-101, 103; A. Dylewski,  
op. cit., s. 181, 185-187; Z. Kiełb, Herby urzędników…, s. 43-44.
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taka, że z dawnej bito 56, a z nowej 67 dukatów. Aby podwyższyć ich stan-
dard stosowano wyższą próbę złota. Nowością na krajowym rynku mone-
tarnym było wprowadzenie monety miedzianej. Realizacją nowej ordynacji 
zajęły się mennice w Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu i Wschowie. Jednak 
produkcja gorszej monety w krajach ościennych oraz okres wojen wpłynęły 
negatywnie na wynik tej reformy. Dlatego skorygowano ordynację z 1650 r. 
za pośrednictwem nowej reformy z 1658 r. zakładającej powstanie pełnego 
systemu emisji drobnych monet. Odzwierciedleniem trudnej sytuacji poli-
tycznej kraju była masowa emisja pieniądza kredytowego, a więc słynnych 
miedzianych szelągów zwanych boratynkami czy złotówek o nominalnej 
wartości 30 groszy, a realnej 12 gr, zwanych tymfami. Innego rodzaju pro-
dukcją menniczą związaną z wojnami szwedzkimi były miejscowe szwedz-
kie szelągi ryskie lub inflanckie, które zdominowały krajowy rynek, oraz 
emisja pieniądza okupacyjnego w zajętych mennicach krakowych. Do tego 
wszystkiego nieunikniony zalew krajowego rynku monetą fałszywą uka-
zuje nam destabilizację polskiego systemu monetarnego. W późniejszych 
latach brak pomysłu na reformę monetarną doprowadził do zamknięcia za-
kładów menniczych. Ostatnia emisja narodowej waluty dla Korony miała 
miejsce w 1687 r., a dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1668 r. W efek-
cie brak naprawy systemu monetarnego i emisji nowych, lepszych monet 
doprowadził do wykorzystania starych, rodzimych środków płatniczych 
oraz napływających monet obcych w codziennej wymianie handlowej42. 

Destabilizacja krajowego systemu monetarnego oraz jego zalew monetą 
fałszywą spowodowały, że sejm konwokacyjny w 1764 r. zażądał od króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego naprawy systemu monetarnego. Swo-
je działania w tym zakresie rozpoczął on od powołania w 1765 r. Komisji 
Menniczej, a następnie przeprowadzenia reformy monetarnej w 1766 r.  
Emisje nowych monet rozpoczęto w mennicy krakowskiej, a następnie 
kontynuowano je w warszawskiej. Podjęto również działania w kierunku 
wycofania znienawidzonej monety szelężnej i fałszywej. Postanowiono bić 
dukaty z grzywny 233, 8 g, a więc podobnie jak w reformie z 1650 r. emisja 
liczyła 67 szt. Z kolei monety srebrne oparto na talarze. I tak 1 talar był 
równy 8 złotym, a tym samym 32 groszom srebrnym lub 240 groszom mie-
dzianym. W tym nowym systemie bimetalicznym podtrzymano dotych-

42 B. Paszkiewicz, Podobna jest moneta..., s. 116, 118, 122-128; A. Dylewski,  
op. cit., s. 192, 194-197; Z. Kiełb, Herby urzędników..., s. 54-57.
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czasowy przelicznik, w którym 1 zł był równy 30 gr, ale miedzianym lub 
4 gr srebrnym, dając tym samym złotówce pokrycie w srebrze i miedzi. 
Emisja nowych, dobrych monet srebrnych spotkała się z niekorzystnym 
dla naszego kraju procederem napływu gorszej monety pruskiej w miejsce 
przejmowanej rodzimej waluty. Próbowano temu przeciwdziałać w 1782 
i 1786 r. zakazując wywozu monety polskiej do Prus i przyjmowania w kra-
ju pieniędzy pruskich oraz obniżając zawartość srebra w talarze. W roku 
1787 dokonano korekty ordynacji z 1766 r., co było związane z dalszą wal-
ką z napływem gorszej monety pruskiej, i kolejnej w 1794 r., związanej 
z wprowadzeniem pieniądza papierowego oraz katastrofalną sytuacją po-
lityczną kraju. Skutkiem tych działań nie tylko pogorszono jakość monet 
złotych i srebrnych, ale także wprowadzono do obiegu podwartościowe 
monety bilonowe43. 

43 A. Dylewski, op. cit., s. 214-219, 222-223.
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Monety z kazimierskiej fary  
źródłem do obiegu monetarnego na terenie Lubelszczyzny

Jak wykazano w I rozdziale, znalezisko kumulatywne z kazimierskiej 
fary, dzięki liczbie odnalezionych numizmatów, należy do ścisłego grona 
tego typu polskich odkryć pozyskanych z przestrzeni sakralnych, któ-
re przyniosły liczny materiał badawczy. Im jest on obfitszy tym lepiej 
uzupełnia inne znaleziska w badaniach nad odtworzeniem obiegu mo-
netarnego. Pewnym mankamentem jest to, że wśród monet znajdowa-
nych w kościołach występują przeważnie te najdrobniejsze z danej epoki.  
Ich użytkownikom służyły one przede wszystkim na drobne, codzienne 
wydatki. Na ogół nie nadawały się do gromadzenia oraz przechowywania. 
Z kolei w kościele przeznaczano je na ofiarę sakralną, składaną w okre-
ślonym miejscu świątyni lub gubiono podczas ich przygotowywania  
na nią44. 

W przypadku monet z kazimierskiej fary mamy w znaczącym stopniu 
do czynienia z monetami najdrobniejszymi i drobnymi, poza półgrosza-
mi, szelągami czy ternarem z lat 1492-1583 oraz półtorakami koronnymi 
z lat 1621-1626, choć te ze względu na inflację i pogorszenie próby srebra 
stały się monetą bardziej pospolitą. Zatem ilość monet o wyższych no-
minałach jest tu niewielka, a tym samym, uogólniając, może świadczyć 
o niższej zamożności mieszkańców królewskiego i handlowego miasta 
Kazimierz lub raczej o upowszechnieniu zwyczaju, jakim było przeka-
zywanie drobnych datków na rzecz kościoła. Z kolei wzrost zamożności 
niektórych mieszkańców moglibyśmy obserwować jedynie w XVI w., kie-
dy w obiegu były używane nowe pieniądze o wyższym nominale, a nie-
co wcześniejsze i nowe drobne pieniążki, będące w codziennym użyciu, 
przekazywano na rzecz swojej świątyni. Z kolei struktura odnalezionych 

44 B. Paszkiewicz, Pojedyncze znaleziska monet..., s. 77-78, 80; Idem, Monety 
z kościoła..., s. 35.
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monet potwierdza ważną rolę niskonominałowych środków płatniczych 
w codziennym obrocie45.

Znaleziska kumulatywne pochodzące z przestrzeni kościelnej mogą 
również służyć w szczególności do badania obiegu drobnego pieniądza 
w danej miejscowości. W Kazimierzu upieniężenie lokalnego rynku 
nastąpiło za panowania Kazimierza III Wielkiego w 2. poł. XIV w. za 
sprawą monet krajowych, gdyż pojawienie się na nim obcych pieniędzy 
obserwujemy w XV w., a ich upowszechnienie zaczęło następować do-
piero w 2. poł. XVI w. Możliwe, że tak datowane wykorzystanie monet 
w codziennym obrocie handlowym Kazimierza, lokowanego na prawie 
polskim w XIV w., wynikało z jego usytuowania na szlaku handlowym 
między Lublinem a Radomiem i posiadania prawa organizowania coty-
godniowych targów. Rozkwit gospodarczy Kazimierza miał też wpływ na 
decyzję króla Kazimierza IV Jagiellończyka, który nadał traktowi han-
dlowemu, przy którym znajdował się Kazimierz, charakter drogi otwar-
tej dla wszystkich kupców jadących na Ruś i z powrotem. Kolejnym ele-
mentem rozwoju tego miasta był handel spławny drewnem i zbożem za 
pośrednictwem rzeki Wisły46. Ten rozwój miał również przełożenie na 
wzrost ilości odnalezionych monet z XV w. (62 szt.). Należy podkreślić, 
że już w 1. poł. XV w. obrót pieniężny był na tyle rozwinięty, że monety 
stały się powszechną formą płatności, a sam lokalny rynek był zagrożony 
przez wprowadzenie nań monet fałszywych, które zostały odnotowane 
w materiale badawczym (19 szt.). W nim też możemy dostrzec odbicie da-
lekosiężnej wymiany handlowej za sprawą 2 egz. halerzy śląskich z XV w.  
o znacznie lepszej zawartości kruszcu niż polskie denary jagiellońskie. 
O ile w XV stuleciu ilość monet obcych w obiegu jest niewielka, co świad-
czy o nasyceniu rynku w rodzimą monetę, o tyle w XVI w. jest odwrotnie. 
Niedobór rodzimego pieniądza mieszkańcy Kazimierza rekompensowali 
sobie wykorzystaniem obcych środków płatniczych monet z Prus Królew-
skich, Prus Książęcych, miasta Gdańska czy Węgier. Jak już wcześniej wy-
kazano, bogacenie się mieszkańców Kazimierza w XVI w. nie jest współ-
mierne do ilości znalezionych monet z tego okresu (19 szt.), gdyż zamiast 

45 J. Dutkowski, Codzienny rynek monetarny Gdańska na przykładzie znalezisk 
z Raduni, [w:] XII Ogólnopolska Sesja Numizmatyczna. Znaleziska monet i metody ich 
badań, pod. red. M. Gącarzewicza, Zielona Góra 2002, s. 102.

46 J. Teodorowicz-Czerepińska, op. cit., s. 14-16, 20.
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spodziewanego wzrostu występowania pieniędzy nastąpił radykalny spa-
dek ich ilości, co było podyktowane pożarem fary i samego Kazimierza, 
a następnie okresem zagrożenia zarazą. Zapewne wpłynęło to na spadek 
zamożności mieszkańców, skupionych na odbudowie swoich domostw 
i zarazem miasta. Wiek XVII przytłacza ilością znalezisk w stosunku do 
pozostałych epok (149 szt.). W tym stuleciu powoli obserwujemy w obie-
gu ilościowy wzrost monet litewskich, które w 2. poł. XVII w. dominują 
nad monetą koronną czy też obcą. Ta ostatnia reprezentowana jest przede 
wszystkim przez szwedzkie mennictwo okupacyjne. Mowa tu o monetach 
elbląskich czy inflanckich, które zalały krajowy rynek monetarny w toku 
wojen polsko-szwedzkich. Ten kazimierski nie był odosobnioną prze-
strzenią w tym czasie, a za sprawą kontaktów handlowych przedostawało 
się ich tu znacznie więcej. Ale to nie jedyne powody ich występowania na 
tutejszym rynku. Jest on także odbiciem trudnej sytuacji gospodarczej 
i monetarnej naszego kraju, ze względu na wystąpienie na nim monet 
z Prus Książęcych, Śląska, Elbląga i Inflant pod okupacją szwedzką (łącznie  
41 szt.). Jednak większość z nich to monety powstałe po zakończeniu 
produkcji drobnej krajowej monety w 1627 r., a przed wybuchem kolejnej 
wojny polsko-szwedzkiej w 1655 r. (37 szt.), z czego większość to monety 
szwedzkie (23 szt.). Zatem taka ilość monet obcych czy z Polską zwią-
zanych na kazimierskim rynku monetarnym była odpowiedzią na braki 
rodzimej drobnej waluty w wymianie handlowej w ujęciu lokalnym, ale 
i krajowym. Z kolei 2. poł. XVII w. to spadek ilościowy monety obcej 
w obiegu lokalnym (4 szt.) i dominacja podwartościowych miedzianych 
szelągów, w znacznym stopniu litewskich (49 szt. w tym 3 fałszywe) oraz 
koronnych (32 szt.), które po wprowadzeniu na lokalny rynek wyparły na 
długo jakąkolwiek inną walutę47. 

O ile w 1. poł. XV w. obserwujemy wzrost udziału w obiegu lokal-
nym monety fałszywej (14 szt.), o tyle w drugiej połowie tego stulecia 
widoczny jest jej spadek (4/5 szt.). Wiek XVI to zaledwie dwa falsyfi-
katy, a XVII stulecie to tylko sześć fałszywych monet. Czy zatem wiek 
XV może świadczyć o niedostatku monety rodzimej na rynku krajowym, 
w czym fałszerze widzieli swoje możliwości wprowadzenia nań swoich 
produktów? Czy też słaba jakość monet denarowych z krakowskiej men-

47 Nie ujęto tu 4 egz. miedzianych szelągów w postaci 2 egz. nieczytelnych 
(oryginalnego i fałszywego) oraz 2 czystych blankietów.
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nicy odpowiadała za ten stan, gdyż była przesłanką do tego, aby podjąć 
zakrojoną na dużą skalę produkcję monet fałszywych, które kojarzone 
byłyby ze słabymi wyrobami stołecznego warsztatu? Kolejne stulecie to 
wręcz zanik i niewielki odsetek monety fałszywej w wieku XVII, w któ-
rym to jej produkcja była nagminna. Dlaczego jednak ta skalana moneta 
pojawiła się w kazimierskiej świątyni? Z braku świadomości użytkow-
nika o jej pochodzeniu? Czy wręcz przeciwnie – z chęci bezpiecznego 
pozbycia się jej? Wszak według wniosków Borysa Paszkiewicza składanie 
monety na ofiarę na tacy lub ołtarzu wymagało monety bez skazy, a tako-
wą nie była moneta fałszywa48.

Stan zachowania wielu XVII-wiecznych monet w kazimierskim zna-
lezisku wskazuje, że ich użycie w obiegu było znacznie dłuższe, a więc 
co najmniej do czasu reformy monetarnej z 1766 r. Potwierdza to także 
niewielki odsetek monety krajowej emitowanej w XVIII stuleciu (6 szt.). 
W tym czasie mamy również do czynienia z niewielką ilością monet ob-
cych. Są nią srebrne niemieckie krajcary, a więc monety niewystępujące 
na krajowym rynku. Tak więc po raz kolejny, podobnie jak w poprzednich 
epokach, poradzono sobie w Kazimierzu z problemem deficytu monety 
kruszcowej, wykorzystując monetę obcą. 

48 B. Paszkiewicz, Pojedyncze znaleziska monet..., s. 82.
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Katalog znalezisk

W rozdziale tym zostały przedstawione najistotniejsze informacje na 
temat każdej z 246 monet, pochodzących ze znaleziska kumulatywnego 
z kazimierskiej fary. Nie usystematyzowano ich jednak w sposób zazwyczaj 
stosowany, a więc pod względem geograficzno-terytorialnym i alfabetycz-
nym. W celu większej przejrzystości omawianego zespołu numizmatów 
opisane tu środki płatnicze podzielono na V grup pod względem histo-
ryczno-terytorialnym: I. Monety polskie i Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów, II. Królestwo Polskie, III. Monety historycznie związane z Polską, 
IV. Monety obce, V. Monety nieokreślone. W zależności od grupy mone-
ty podzielono chronologicznie, a następnie według panowania władców 
lub pod względem geograficznym i dalej, ponownie według powyższego 
kryterium. Aby zapewnić lepszą przejrzystość katalogu zrezygnowano ze 
standardowych i dość szczegółowych opisów monet, w których pominięto 
rekonstrukcję napisów otokowych oraz opisy awersów i rewersów poszcze-
gólnych numizmatów, w dużej mierze bardzo popularnych. W przypadku 
rzadszych i ciekawszych monet, na końcu ich opisu dodano odniesienie do 
literatury przedmiotu. Pominięto również objaśnienia różnorodnych zna-
ków. Są one zawarte w odrębnym zestawieniu, które poprzedza zasadniczą 
treść katalogu. Warto również zwrócić uwagę na występowanie nawiasów 
kwadratowych, w których podano przybliżony czas emisji niedatowanych 
monet. W opisie odnalezionych numizmatów uwzględniono również ich 
uszkodzenia, wypływające na zmianę ich wagi. Na końcu katalogu zesta-
wiono tablice prezentujące najciekawsze historycznie i najlepiej zachowa-
ne monety z kazimierskiego znaleziska.

Objaśnienia znaków występujących na monetach 

herb Snop – herb Jana Kazimierza II Wazy króla Polski i wielkiego księ-
cia litewskiego (1648-1668), tytularnego króla Szwecji z dynastii 
Wazów (do 1660 r.).
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herb Poraj – herb Piotra Kurozwęckigo, podskarbiego wielkiego koronne-
go (1479-1499).

herb Przegonia – herb Jana Dulskiego, podskarbiego wielkiego koronnego 
(1581-1590).

herb Sas – herb Mikołaja Daniłowicza, podskarbiego wielkiego koronne-
go (1616-1624).

herb Półkozic – herb Hermolausa Ligęzy, podskarbiego wielkiego koron-
nego (1624-1632).

herb Ślepowron – herb Jana Kazimierza Krasińskiego, podskarbiego wiel-
kiego koronnego (1658-1668).

herb Bogoria – herb Hieronima Jarosza Wołłowicza, podskarbiego wiel-
kiego litewskiego (1605-1618).

herb Wadwicz – herb Krzysztofa Naruszewicza, podskarbiego wielkiego 
litewskiego (1618-1629).

herb własny Kryszpin – herb Hieronima Kryszpina Kirszenszteina, pod-
skarbiego wielkiego litewskiego (1663-1676). 

herb Korwin – herb Adama Macieja Sakowicza, administratora skarbu 
ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1659-1662), który 
nadzorował produkcję monet litewskich w koronnej mennicy 
w Ujazdowie (1660-1661).

herb Wieniawa – herb biskupa Jerzego Białozora (Białłozora), administra-
tora skarbu ziemskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego (naj-
prawdopodobniej od końca 1662 r., a na pewno w 1663 r.) oraz 
administratora mennicy litewskiej w Oliwie (1663).

herb Bróg (Leszczyc) – herb rodowy Krotoskich, którym posługiwał się 
Mikołaj Sieniawski herbu Leliwa (dziedzic miasta Łobżenica 
od 1622 r. i mąż Urszuli Zofii Krotoskiej) jako właściciel men-
nicy łobżenickiej (1622-1628, 1630).

kółko – znak występujący na denarach koronnych Ludwika Węgierskie-
go, Władysława II Jagiełły i Kazimierza IV Jagiellończyka. Był 
umownym znakiem sekretnym, przeznaczonym dla wąskiego 
grona urzędników skarbowych i menniczych, odróżniający ko-
lejną emisję denarów. W przypadku tych pieniążków ostatniego 
z wymienionych władców, znak ten mógł również należeć do 
niezidentyfikowanej osoby, odpowiadającej za ich produkcję.
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trójliść – niezidentyfikowany znak menniczy na półgroszach koronnych 
Jana I Olbrachta. 

rozeta – niezidentyfikowany znak menniczy na denarach koronnych Zyg-
munta I Starego. 

lilia – znak Henryka Wulfa, mincmistrza mennicy ryskiej (1588-1609).
lis – znak Otto von Meppena, zarządcy mennicy ryskiej (1609-1621).
róża – znak niezidentyfikowanego urzędnika menniczego; mógł on nale-

żeć do nadzorcy pracowników mennic koronnych i występuje 
na szelągach krakowskich (1659-1661) i ujazdowskich (1660-
1661, 1663).

serce z hakami – znak Marka Philipsena, zarządcy mennicy elbląskiej 
(1628-1635).

serce z krzyżem – znak Ernesta Pfahlera, wardajna mennicy królewieckiej 
(1619-1640). 

S-P – inicjały królewskie Zygmunta I Starego oznaczające Sigismundus 
Primus. 

W – inicjał Wacława I, księcia krośnieńskiego (1417/1418-1430/1431) lub 
Władysława II, księcia głogowskiego (1442-1460).

CL-R – inicjały Krzysztofa Lorenza Ruckdeschela, mincmistrza mennicy 
Bayreuth (1742-1768).

G – inicjał Piotra Mikołaja Gartenberga Sadogórskiego, administratora 
mennicy krakowskiej (1765-1768) i warszawskiej (1765-1772).

G F H – inicjały Andrzeja Jerzego Horna, dzierżawcy i zarządcy menni-
cy w Oliwie (1663), Kownie (1665-1667) oraz Malborku (1666). 
Dotychczas były błędnie tłumaczone jako Jerzy Fryderyk Horn. 
Według najnowszych ustaleń był to uproszczony i spolszczony 
zapis jego podpisu Georg fon Horn.

HKPL – litery te występują na monetach w ligaturze i zastąpiły herb wła-
sny Kryszpin podskarbiego wielkiego litewskiego Hieronima 
Kryszpina Kirszenszteina (1663-1676) oznaczające Hieronim 
Kryszpin (lub Kirszensztein) Podskarbi Litewski.

TLB – inicjały Tytusa Liwiusza Boratiniego, dzierżawcy i zarządcy menni-
cy w Krakowie (1658-1661), Ujazdowie (1659-1661 i 1663-1665), 
Wilnie (1664-1666) oraz Brześciu Litewskim (1665-1666).

B M – znak mennicy warszawskiej (1850-1864) będący rosyjskimi literami 
oznaczającymi warszawską monetę.
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J – M – N – litery te wystąpiły na halerzu księstwa świdnicko-jaworskiego. 
Pierwsza z nich oznacza miejscowość, w której zlokalizowano 
mennicę – Jawor. Pozostałe litery nie zostały dotychczas ziden-
tyfikowane. 

K-B – znak mennicy Krzemnica występujący na denarach węgierskich.
NP – zniekształcony znak mennicy występujący na fałszywym denarze wę-

gierskim.
S – jedna z wielu liter, występująca na szelągach Augusta III Sasa, oznacza-

jąca emisję kolejnej serii tych monet lub niezidentyfikowanych 
mincerzy.

Objaśnienia skrótów występujących w katalogu znalezisk

* – zdjęcie monety przedstawione w tablicach
b.d. – bez daty  g – gram
inf. – inflancki  j.w. – jak wyżej 
kor. – koronny  lit. – litewski lub literatura 
men. – mennica nr – numer
poł. – połowa  r. – rok 
w. – wiek  z. – znak lub znaki 

I. MONETY POLSKIE 
I RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

Kazimierz III Wielki (1333-1370)
1.*  Denar, b.d. [emisja z lat 60. XIV w.], men. Kraków, srebro, 0,18 g,  

10,2 mm, stempel przesunięty, lit. Kopicki 1995, nr 334.

Ludwik Węgierski (1370-1382)
2.* Denar, b.d., men. Kraków, z. – obok głowy Orła (po lewej) i nad tar-

czą znak kółko, srebro, 0,24 g, 12 mm, przełamany, lit. Kopicki 1995,  
nr 347.
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Władysław II Jagiełło (1386-1434)
3.  Denar, b.d. [emisja z lat 1396-1398], men. Kraków, srebro, 0,32 g,  

13,1 mm, lit. Kubiak 1970, typ IB 19.
4.  Denar, b.d. [emisja z lat 1398 – ok. 1407], men. Kraków, srebro, 0,36 g, 

12,6 mm, ukruszony, lit. j.w., typ IB 17.
5.  Denar, b.d. [emisja z lat 1398 – ok. 1407], men. Kraków, srebro, 0,43 g, 

12,6 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
6.*  Denar, b.d. [emisja z lat 1398 – ok. 1407], men. Kraków, srebro, 0,33 g, 

12,8 mm, lit. j.w., typ IB 22.
7.  Denar, b.d. [emisja z lat ok. 1407-1414], men. Kraków, z. – pod ko-

roną i po jej lewej stronie kółko (brak kółka po prawej ze względu na 
przesunięcie stempla), srebro, 0,19 g, 12,3 mm, ukruszony z zagiętym 
fragmentem krążka, lit. j.w., typ IA 11.

8.*  Denar, b.d. [emisja z lat 1417-1422], men. Kraków, srebro, 0,31 g,  
13 mm, ukruszony, lit. j.w., typ IC 25.

Władysław III Warneńczyk (1434-1444)
9.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,59 g,  

13,2 mm, lit. Kubiak 1970, typ II/a.
10. Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,37 g,  

11,9 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
11. Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,18 g,  

10,3 mm, ukruszony i zgięty, lit. i typ j.w.
12. Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,25 g,  

10,4 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
13.* Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,47 g,  

11,9 mm, lit. j.w., typ II 2.
14.* Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,34 g,  

11,1 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
15.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,21 g,  

10,7 mm, dwukrotnie wybity, lit. i typ j.w.
16.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,26 g,  

11 mm, lit. i typ j.w.
17.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,24 g,  

12,3 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
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18.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,42 g,  
11,8 mm, dwukrotnie wybity, lit. i typ j.w.

19.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,33 g,  
11,1 mm, dwukrotnie wybity, lit. i typ j.w.

20.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,36 g,  
12,6 mm, dwukrotnie wybity, lit. i typ j.w.

21.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,24 g,  
11,3 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.

22.* Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,34 g,  
11,4 mm, lit. j.w., typ II 3.

23.* Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,27 g,  
12,5 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.

24.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,32 g,  
11,2 mm, ukruszony, stempel przesunięty, lit. i typ j.w.

25.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,36 g,  
11,4 mm, lit. j.w., typ II 4.

26.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,42 g,  
11,4 mm, lit. i typ j.w.

27.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,41 g,  
10,3 mm, lit. i typ j.w.

28.  Denar, b.d. [emisja z lat 1434-1444], men. Kraków, srebro, 0,29 g,  
10,9 mm, lit. i typ j.w.

29.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,31 g, 11,7 mm.
30.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,19 g, 11 mm, 

ukruszony.
31.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,32 g, 11,8 mm.
32.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,51 g, 11,8 mm.
33.*  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,33 g, 11,7 mm.
34.*  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,34 g, 10,7 mm.
35.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,28 g, 10 mm, 

ukruszony.
36.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,2 g, 11 mm, zła-

many i ukruszony.
37 a-b. Denary, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, łącznie 0,56 g, 

11,1 i 11,7 mm, zlepek dwóch monet, jedna z nich posiada wykrusze-
nie.
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38.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,27 g, 11,2 mm, 
wykruszony.

39.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,32 g, 11 mm, 
ukruszony.

40.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,38 g, 11,2 mm.
41.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, miedź, 0,31 g, 11,3 mm.

Kazimierz IV Jagiellończyk (1447-1492)
42.* Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,33 g, 11,1 mm, lit. Kubiak 1998, typ III 2.
43.* Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,39 g, 13,1 mm, lit. i typ j.w.
44. Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,29 g, 12,6 mm, wykruszony, lit. i typ j.w. 
45. Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,21 g, 11,9 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
46. Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,21 g, 11,3 mm, ukruszony i zgięty, lit i typ j.w.
47. Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,29 g, 11,9 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
48.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,29 g, 12 mm, wykruszony, lit. i typ j.w.
49.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,21 g, 11,7 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
50.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, srebro, 0,24 g, 11,7 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
51.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, bilon, 0,31 g, 11,5 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
52.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, bilon, 0,53 g, 12,4 mm, lit. i typ j.w.
53.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, bilon, 0,31 g, 11,7 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
54.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, bilon, 0,25 g, 11,7 mm, ukruszony, lit. j.w.
55.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 

kółko, bilon, 0,28 g, 11,8 mm, ukruszony, lit. i typ j.w.
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56.  Denar, b.d. [emisja z lat 1455-1479], men. Kraków, z. – pod koroną 
kółko, srebro, 0,24 g, 11,8 mm, lit. i typ j.w.

57.  Denar, najprawdopodobniej fałszerstwo, b.d., men. nieustalona,  
z. – pod koroną fragment kółka, bilon, 0,33 g, 11,6 mm, ukruszony.

58.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, z. – pod koroną kółko, 
miedź, 0,48 g, 12,5 mm.

59.* Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, z. – pod koroną kółko, 
miedź, 0,4 g, 11,9 mm, pęknięty.

60.  Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, z. – pod koroną kółko, 
miedź, 0,24 g, 10,7 mm.

61.* Denar, fałszerstwo, b.d., men. nieustalona, z. – pod koroną kółko, 
miedź, 0,39 g, 12,7 mm, pęknięty.

Jan I Olbracht (1492-1501)
62.*  Półgrosz, b.d. [emisja z lat 1492-1498/1499], men. Kraków, z. – herb 

Poraj oraz trójliść, srebro, 0,79 g, 17,8 mm, lit. Kubiak 1998, typ I f.
63.* Półgrosz, b.d. [emisja z lat 1492-1498/1499], men. Kraków, z. – herb 

Poraj oraz trójliść, srebro, 0,69 g, 17,6 mm, lit. i typ j.w., ale krzyżyki 
w dolnej części korony są usytuowane odwrotnie.

64. Półgrosz, b.d. [emisja z lat 1492-1498/1499], men. Kraków, pod ko-
roną herb Poraj oraz trójliść, srebro, 0,56 g, 17,5 mm, ułamany,  
lit. Kubiak 1998, zbliżony do typu I e.

Aleksander Jagiellończyk (1501-1506)
65.* Półgrosz, b.d. [emisja z lat 1502-1506], men. Kraków, srebro, 0,88 g, 

18,9 mm, zgięty, lit. Kubiak 1998, nr 33/1.

Zygmunt I Stary (1506-1548)
66.* Denar, b.d. [emisja z lat 1526-1527], men. Kraków, z. – podstawa ko-

rony pusta, a po jej bokach litery S-P, srebro, 0,24 g, 11,7 mm, wykru-
szony, lit. Kurpiewski 1994, nr 9.

67.*  Denar, b.d. [1546 r.], men. Kraków, z. – w podstawie korony rozeta, 
a po jej bokach litery S-P, srebro, 0,27 g, 12,6 mm, ukruszony, lit. Kur-
piewski 1994, nr 10.

68.*  Ternar, 1546 r., men. Kraków, z. – litery S-P, srebro, 0,65 g, 15 mm, 
pęknięty i zgięty, lit. Kurpiewski 1994, nr 19.
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69.* Denar Prus Królewskich, b.d. [emisja z lat 1528-1535], men. Toruń, 
srebro, 0,22 g, 12,6 mm, ukruszony, lit. Kurpiewski 1994, nr 228, ale 
Orzeł ma głowę zwróconą w prawo i trzyma miecz z prawej.

70.* Szeląg Prus Królewskich, 1530 r., men. Toruń, srebro, 1,05 g,  
19,4 mm, ukruszony, lit. Kurpiewski 1994, nr 249.

Zygmunt II August (1548-1572)
71.* Denar miejski, 1554 r., men. Gdańsk, srebro, 0,24 g, 12,4 mm, wykru-

szony, lit. Kurpiewski 1994, nr 925.
72.* Denar miejski, 1554 r., men. Gdańsk, srebro, 0,31 g, 12,4 mm, wykru-

szony, lit. j.w.

Stefan Batory (1576-1586)
73.* Szeląg, 1583 r., men. Olkusz, z. – herb Przegonia, 0,98 g, 18,1 mm, 

ukruszony, lit. Kurpiewski 1994, zbliżony do nr 36 i 38.

Zygmunt III Waza (1587-1632)
74.  Ternar, 1630 r., men. Łobżenica, z. – herb Bróg, srebro, 0,56 g,  

15,6 mm, zgięty, lit. Kamiński i Kurpiewski 1990, nr 1927.
75.  Ternar, 1630 r., men. Łobżenica, z. – herb Bróg, srebro, 0,33 g,  

15,6 mm, lit. Kamiński i Kurpiewski 1990, zbliżony do nr 1927.
76.  Ternar, 1630 r., men. Łobżenica, z. – herb Bróg, srebro, 0,33 g,  

15,4 mm, ukruszony, lit. Kamiński i Kurpiewski 1990, nr 1931.
77.* Szeląg, 1623 r., men. Bydgoszcz, z. – herb Sas, srebro, 0,54 g, 15,6 mm, 

Kopicki 2007, nr 177.
78.  Szeląg, 1626 r., men. Bydgoszcz, srebro, 0,64 g, 16,2 mm, ukruszony, 

Kopicki 2007, nr 186.
79.* Szeląg, 1622 r., men. Warszawa, z. – herb Sas, srebro, 0,6 g, 16,2 mm, 

Kopicki 2007, nr 194.
80.* Szeląg, 1622 r., men. Warszawa, z. – herb Sas, srebro, 0,6 g, 16,4 mm, 

zgięty, Kopicki 2007, nr 191a.
81.  Szeląg, 1622 r., men. Warszawa, z. – herb Sas, srebro, 0,46 g, 15,8 mm, 

ukruszony, Kopicki 2007, nr 194.
82.  Szeląg, 1623 r., men. Warszawa, z. – herb Sas (widoczny tylko jego gór-

ny fragment), srebro, 0,41 g, 15,5 mm, ukruszony i ułamany, Kopicki 
2007, nr 196.
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83.* Półtorak, 1621 r., men. Bydgoszcz, z. – herb Sas, srebro, 1,1 g,  
19,4 mm, Kopicki 2007, nr 373.

84.* Półtorak, 1624 r., men. Bydgoszcz, z. – herb Sas, srebro, 1,03 g, średni-
ca 19,3 mm, zgięty, Kopicki 2007, nr 381.

85.  Półtorak, 1626 r., men. Bydgoszcz, z. – herb Półkozic, srebro, 0,69 g, 
18,6 mm, pęknięty, ukruszony, zaopatrzony w dwa otwory, Kopicki 
2007, nr 390.

86.* Szeląg, 1618 r., men. Wilno, z. – herb Bogoria, srebro, 0,68 g, 17,1 mm, 
ukruszony, Kopicki 2005, nr 395. 

87.  Szeląg, 1623 r., men. Wilno, z. – herb Wadwicz, srebro, 0,48 g,  
16,4 mm, ukruszony i zgięty, Kopicki 2005, nr 420.

88.  Szeląg, data nieczytelna [emisja z lat 1623-1624], men. Wilno, z. – herb 
Wadwicz, srebro, 0,39 g, 15,7 mm, zgięty.

89.  Szeląg, 1624 r., men. Wilno, z. – herb Wadwicz, srebro, 0,57 g, 16 mm, 
ukruszony, Kopicki 2005, nr 413.

90.* Szeląg, 1624 r., men. Wilno, z. – herb Wadwicz, srebro, 0,7 g, 16,2 mm, 
ukruszony, źle wycięty krążek, Kopicki 2005, nr 413.

91.  Szeląg, data nieczytelna [emisja z lat 1623-1627], men. Wilno, z. – herb 
Wadwicz, srebro, 0,46 g, 15,9 mm, ukruszony.

92.* Szeląg, 1625 r., men. Wilno, z. – herb Wadwicz, srebro, 0,72 g,  
16,1 mm, dwukrotnie wybity, Kopicki 2005, nr 414.

93.  Szeląg, 1625 r., men. Wilno, z. – herb Wadwicz, srebro, 0,57 g,  
16,1 mm, ukruszony, Kopicki 2005, nr 414.

94.* Szeląg, 1600 r., men. Ryga, z. – lilia, srebro, 0,88 g, 18 mm, zgięty,  
Kopicki 2007, nr 1357.

95.* Szeląg, 1620 r., men. Ryga, z. – lis, srebro, 0,69 g, 16,4 mm, Kamiński 
i Kurpiewski 1990, nr 2464.

96.* Szeląg, 1622 r., men. Ryga, z. – lis niewidoczny ze względu na zły stan 
monety, srebro, 0,48 g, 15,8 mm, ukruszony, Kopicki 2007, nr 1400.

97.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, srebro, 0,56 g, 16,7 mm, zgięty.
98.* Szeląg ryski, fałszerstwo, data nieczytelna [mógł być wzorowany  

na emisjach z 1590 lub 1600 r.] men. nieustalona, bilon, 0,86 g,  
17,3 mm. 
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Jan II Kazimierz Waza (1648-1668)49

99.*  Szeląg kor., 1660 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,19 g, 16,1 mm, ukruszony.

100.  Szeląg kor., 1660 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron i róża / brak 
inicjałów TLB ze względu na przesunięcie stempla, miedź, 1,01 g, 
15,9 mm.

101.* Szeląg kor., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron i róża / inicja-
ły TLB, miedź, 1,22 g, 16,1 mm.

102.  Szeląg kor., 1663 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,31 g, 16,1 mm.

103.  Szeląg kor., 1663 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 0,92 g, 16,2 mm.

104.* Szeląg kor., 1663 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB, 
miedź, 1,05 g, 15,7 mm.

105.  Szeląg kor., 1663 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB 
nieczytelne, miedź, 1,28 g, 15,5 mm.

106.  Szeląg kor., 1663 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,14 g, 15,8 mm.

107.  Szeląg kor., 1663 r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 1,2 g, 15 mm.

108.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb nieczytelny / inicjały 
TLB, miedź, 1,17 g, 15,6 mm.

109.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb nieczytelny, destrukt 
– jednostronnie wybity egzemplarz, posiadający tylko awers, miedź, 
0,9 g, 15,8 mm.

110.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb nieczytelny / brak inicja-
łów TLB ze względu na dwukrotne wybicie, miedź, 1,45 g, 15,7 mm.

111.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,12 g, 15,5 mm.

112.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 1,16 g, 15,9 mm.

49 W przypadku przypisania szelągów koronnych i litewskich z lat 1660-1666 
do poszczególnych mennic oraz identyfikacji niektórych ze znaków na nich wy-
stępujących wykorzystano pracę C. Wolskiego, Miedziane szelągi Jana Kazimierza 
Wazy z lat 1659-1667, Lublin 2016.
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113. Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,42 g, 15,6 mm.

114.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 1,21 g, 15,7 mm, ucięty.

115.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,19 g, 16,1 mm, dwukrotnie wybity.

116.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,18 g, 15,2 mm.

117.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,05 g, 15,6 mm, dwukrotnie wybity.

118. Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,42 g, 16 mm, ucięty.

119.  Szeląg kor., 1664 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,1 g, 15,8 mm.

120.  Szeląg kor., 1665 r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 1,4 g, 15,3 mm.

121.  Szeląg kor., 1665 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,53 g, 16 mm.

122.* Szeląg kor., 1665 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,23 g, 15,6 mm, ukruszony.

123.  Szeląg kor., 1665 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB niewidoczne, miedź, 1,6 g, 15,3 mm.

124.  Szeląg kor., 1665 r., men. Ujazdów, z. – herb nieczytelny / inicjały 
TLB, miedź, 1,06 g, 15,7 mm.

125.  Szeląg kor., 1665 r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,1 g, 15,6 mm.

126.  Szeląg kor., 166? r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,23 g, 16,1 mm.

127.  Szeląg kor., 166? r., men. Ujazdów, z. – herb Ślepowron / inicjały 
TLB, miedź, 1,44 g, 15,6 mm.

128.  Szeląg kor., 166? r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 1,34 g, 16 mm.

129.  Szeląg kor., 166? r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 1,11 g, 15,5 mm.

130.  Szeląg kor., 166? r., men. Ujazdów, z. – herb i inicjały TLB nieczytel-
ne, miedź, 0,87 g, 15,2 mm.
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131.  Szeląg lit., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / brak inicjałów 
TLB ze względu na przesunięcie stempla, miedź, 1,18 g, 15,8 mm.

132.  Szeląg lit., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB, 
miedź, 1,49 g, 15,9 mm.

133.  Szeląg lit., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB, 
miedź, 1,3 g, 15,4 mm.

134.* Szeląg lit., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB, 
miedź, 1,21 g, 15,4 mm.

135.  Szeląg lit., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB, 
miedź, 1,38 g, 15,5 mm.

136.  Szeląg lit., 1661 r., men. Ujazdów, z. – herb Korwin / inicjały TLB, 
miedź, 0,93 g, 15,2 mm.

137.* Szeląg lit., 1663 r., men. Oliwa, z. – herb Snop i Wieniawa / inicja-
ły GFH zniekształcone ze względu na dwukrotne wybicie, miedź,  
1,94 g, 15,8 mm, ucięty.

138.  Szeląg lit., 1664 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / brak inicja-
łów TLB ze względu na dwukrotne wybicie, miedź, 1,12 g, 16,1 mm.

139.  Szeląg lit., 1664 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL niewidoczna 
/ inicjały TLB, miedź, 1,32 g, 15,2 mm, dwukrotnie wybity.

140.  Szeląg lit., 1665 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,26 g, 15,4 mm.

141.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL nieczytelna 
/ inicjały TLB, miedź, 1,18 g, 15,3 mm.

142.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 0,91 g, 15,2 mm.

143.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 0,94 g, 15,1 mm.

144.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,23 g, 15,1 mm.

145.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,41 g, 15,7 mm.

146.* Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,34 g, 15,2 mm.

147.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 0,78 g, 15,7 mm.
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148.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,08 g, 15,6 mm, dwukrotnie uderzony.

149.  Szeląg lit., 1666 r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 0,84 g, 16,9 mm, dwukrotnie wybity, prze-
cięty, pogięty.

150.  Szeląg lit., 166? r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,68 g, 15,6 mm.

151.  Szeląg lit., 166? r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / brak ini-
cjałów TLB ze względu na obcięcie krążka, miedź, 1,15 g, 15,7 mm, 
ucięty.

152.  Szeląg lit., 166? r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,05 g, 15,2 mm.

153.  Szeląg lit., 166? r., men. Wilno, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,07 g, 15,8 mm.

154.  Szeląg lit., 1665 lub 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / 
inicjały TLB, miedź, 1,18 g, 15,1 mm.

155.  Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / brak 
inicjałów TLB ze względu na przesunięcie stempla, miedź, 1,14 g,  
15,5 mm.

156. Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligature liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,02 g, 15,4 mm.

157. Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1,22 g, 15,3 mm.

158.  Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 0,85 g, 15,2 mm.

159.*  Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 0,94 g, 15,4 mm, ucięty.

160.  Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB nieczytelne, miedź, 1,09 g, 15,3 mm.

161.  Szeląg lit., 1666 r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 1 g, 15,3 mm.

162.  Szeląg lit., 166? r., men. Brześć, z. – ligatura liter HKPL / inicjały 
TLB, miedź, 0,9 g, 15,8 mm.

163.  Szeląg lit., 1665 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH nieczytelne, miedź, 0,9 g, 15,2 mm.
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164.  Szeląg lit., 1665 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,05 g, 15,7 mm.

165.  Szeląg lit., 1665 lub 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin 
/ inicjały GFH, miedź, 1,21 g, 15,9 mm.

166.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,23 g, 15,2 mm.

167.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 0,83 g, 15,4 mm.

168.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,03 g, 16,1 mm.

169.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,39 g, 16,2 mm.

170.*  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,09 g, 15,8 mm, dwukrotnie wybity.

171.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,13 g, 15,7 mm.

172.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,09 g, 16,5 mm, dwukrotnie wybity.

173.* Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,38 g, 16,1 mm.

174.  Szeląg lit., 1666 r., men. Kowno, z. – herb własny Kryszpin / inicjały 
GFH, miedź, 1,36 g, 15,4 mm.

175.  Szeląg lit., 166? r., men. nieustalona, z. – nieczytelne, miedź, 1,15 g, 
17 mm.

176.  Szeląg lit., 166? r., men. nieustalona, z. – nieczytelne, miedź, 1,01 g, 
15,5 mm.

177.  Szeląg, 16?? r., men. nieustalona, z. – nieczytelne, miedź, 1,18 g,  
15,5 mm.

178.  Szeląg lit., 1666 r., fałszerstwo, men. nieustalona, miedź, 0,64 g,  
15,1 mm.

179.* Szeląg lit., 16?? r., fałszerstwo, men. nieustalona, miedź, 0,58 g,  
15,1 mm.

180.  Szeląg lit., 16?? r., fałszerstwo, men. nieustalona, miedź, 0,63 g,  
14,9 mm.

181.* Szeląg kor., data nieczytelna [16??], fałszerstwo, men. nieustalona, 
miedź, 0,96 g, 15,4 mm.
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182.* Czysty blankiet wielkości szeląga, men. nieustalona najprawdopo-
dobniej fałszerska, miedź, 0,51 g, 15 mm, przebity.

183.  Czysty blankiet wielkości szeląga, men. nieustalona najprawdopo-
dobniej fałszerska, miedź, 0,61 g, 14,8 mm, ukruszony.

August III Sas (1733-1763)
184.*  Szeląg, 1753 r., men. Gubin, z. – litera S, miedź, 1,17 g, 14,2 mm, 

Kamiński i Żukowski 1980, nr 725.
185.* Szeląg, 1753 r., men. Gubin, z. – nieczytelny, miedź, 1,2 g, 14,9 mm.

Stanisław August Poniatowski (1764-1795)
186.* Szeląg, 1768 r., men. Kraków, z. – litera G, miedź, 1,31 g, 15,3 mm, 

Kamiński i Kopicki, 1977 nr 6.
187. Szeląg, 176? r., men. Kraków, z. – litera G, miedź, 1,56 g, 15,7 mm.
188.* Półgrosz, 1768 r., men. Kraków, z. – litera G, miedź, 1,89 g, 17 mm, 

Kamiński i Kopicki, 1977 nr 19.
189.  Grosz, 1767 r., men. Kraków, z. – litera G, miedź, 3,68 g, 20,9 mm, 

Kamiński i Kopicki, 1977 nr 36.

II. KRÓLESTWO POLSKIE

Aleksander II (1855-1881)
190.  Kopiejka, 1855 r., men. Warszawa, z. – litery BM, miedź, 4,78 g,  

22,7 mm, Parchimowicz 2006, nr 1106a.

III. MONETY HISTORYCZNIE ZWIĄZANE Z POLSKĄ

Śląsk
191.*  Księstwo krośnieńskie, Wacław I (1417/1418 – 1430/1431) lub księ-

stwo głogowskie, Władysław II (1442-1460), halerz, b.d. [XV w.], 
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men. Krosno lub Głogów, z. – litera W, srebro, 0,26 g, 12,6 mm, ukru-
szony, Kopicki 1995, nr 8767.

192.*  Księstwo świdnicko-jaworskie, halerz, b.d. [2. poł. XV w.], men. Ja-
wor, z. – litery: J, M, N, srebro, 0,13 g, 11,5 mm, ukruszony, Kopicki 
1995, nr 8636.

193.*  Księstwo cieszyńskie, Elżbieta Lukrecja (1625-1653), obol, 1651 r., 
men. Cieszyn, miedź, 0,39 g, 15,7 mm, ukruszony, Kopicki 1995,  
nr 5659.

Prusy Książęce
 
Albrecht Hohenzollern (1525-1568)
194.*  Denar, b.d., men. Królewiec, srebro, 0,31 g, 12,8 mm, Kopicki 1995, 

nr 3751.
195.*  Denar, b.d., men. Królewiec, srebro, 0,29 g, 12,6 mm, lit. j.w.
196.*  Denar, b.d., men. Królewiec, srebro, 0,2 g, 12 mm, ukruszona, de-

strukt – jednostronnie wybity, posiada tylko awers, lit. j.w. 
197.*  Denar, 1560 r., men. Królewiec, srebro, 0,31 g, 12,5 mm, Kopicki 

1995, nr 3755.

Jerzy Wilhelm (1619-1640)
198.*  Szeląg, 16?? r., men. Królewiec, z. – serce z krzyżem, srebro, 0,41 g, 

15,8 mm.
199.  Szeląg, 16?? r., men. Królewiec, z. – serce z krzyżem, bilon, 0,57 g, 

16,5 mm, pęknięty.

Szwedzka okupacja Elbląga

Gustaw II Adolf (1611-1632)
200.  Szeląg, 1632 r., men. Elbląg, srebro, 0,54 g, 15,7 mm, ukruszony.
201.  Szeląg, 1632 r., men. Elbląg, bilon, 0,37 g, 16,8 mm.
202.  Szeląg, 1632 r., men. Elbląg, bilon, 0,45 g, 17,4 mm. 
203.*  Szeląg, 16?? r., men. Elbląg, bilon, 0,46 g, 16,9 mm, pęknięty.
204.  Szeląg, 16?? r., men. Elbląg, srebro, 0,44 g, 16,3 mm. 
205.  Szeląg, fałszerstwo, 16?? r., men. nieustalona, miedź, 0,42 g, 15,6 mm, 

ukruszony.
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Krystyna Waza (1632-1654)
206.*  Szeląg, 16?? r., men. Elbląg, bilon, 0,42 g, 16,5 mm. 
207.*  Półtorak, 1635 r., men. Elbląg, z. – serce z hakami, srebro, 0,96 g, 19,2 

mm, ukruszony i ucięty, Kopicki 1995, nr 9651.
208.  Półtorak, 1635 r., men. Elbląg, z. – serce z hakami, srebro, 0,64 g, 18,5 

mm, ukruszony, posiada otwór, lit. j.w.

IV. MONETY OBCE

Węgry

Ferdynand I Habsburg 1526-1564
209.*  Denar, fałszerstwo, 155X r. (ostatnia cyfra w postaci X może być 

zniekształconą cyfrą 4 lub 7), men. nieustalona, z. – litery NP (są 
zniekształconymi literami NB), miedź srebrzona, 0,44 g, 14,3 mm. 

Maksymilian Habsburg 1564-1576
210.  Denar, 1566 r., men. Krzemnica, z. – litery KB, srebro, 0,41 g,  

16 mm, ukruszony.
211.*  Denar, 1570 r., men. Krzemnica, z. – litery KB, srebro, 0,28 g,  

15,7 mm, ukruszony, zgięty.

Rudolf Habsburg 1576-1608
212.*  Denar, 1579 r., men. Krzemnica, z. – litery KB, srebro, 0,47 g,  

15,9 mm, ukruszony.

Szwecja

Gustaw II Adolf (1611-1632)
213.*  Szeląg, 1631 r., men. Ryga, bilon, 0,58 g, 15,9 mm.
214.  Szeląg, 1631 r., men. Ryga, bilon, 0,61 g, 16 mm.
215.  Szeląg, 1634 r., men. Ryga, emisja pośmiertna, bilon, 0,38 g, 15,9 mm, 

zgięty.
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216.* Szeląg, 1634 r., men. Ryga, emisja pośmiertna, srebro, 0,59 g,  
16,1 mm.

217.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, srebro, 0,47 g, 15,4 mm.
218.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, bilon, 0,36 g, 14,2 mm, zgięty i ukruszony.
219.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, bilon, 0,56 g, 17,1 mm.

Krystyna Waza (1632-1654)
220.  Szeląg, b.d., men. Ryga, bilon, 0,61 g, 16,1 mm.
221.  Szeląg, 1635 r., men. Ryga, bilon, 0,42 g, 16,2 mm, ukruszony i pęk-

nięty. 
222.  Szeląg, 1641 r., men. Ryga, bilon, 0,38 g, 14,2 mm, ukruszony.
223.  Szeląg, 1642 r., men. Ryga, bilon, 0,47 g, 14,4 mm, ukruszony.
224.*  Szeląg, 1612 r. [1642] (błąd w dacie; zamiast cyfry 12 powinna być 

cyfra 42), men. Ryga, miedź, 0,36 g, 15,6 mm, wykruszony.
225.*  Szeląg, 1643 r., men. Ryga, srebro, 0,46 g, 15,8 mm.
226.  Szeląg, 1643 r., men. Ryga, bilon, 0,69 g, 15,1 mm, ukruszony.
227.  Szeląg, 1643 r., men. Ryga, srebro, 0,43 g, 14,7 mm, ukruszony i zgię-

ty.
228.  Szeląg, 1644 r., men. Ryga, bilon, 0,56 g, 15,7 mm, ukruszony.
229.  Szeląg, 1653 r., men. Ryga, bilon, 0,44 g, 15,2 mm.
230.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, bilon, 0,55 g, 15,9 mm, ukruszony i zgięty.
231.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, bilon, 0,6 g, 16,4 mm.
232.  Szeląg inf., 1647 r., men. Ryga, bilon, 0,46 g, 15,7 mm, ukruszony.
233.  Szeląg inf., 1648 r., men. Ryga, srebro, 0,48 g, 16 mm, ukruszony 

i zgięty.
234.  Szeląg inf., 1651 r., men. Ryga, bilon, 0,61 g, 15,4 mm, ukruszony 

i zgięty.
235.  Szeląg inf., 1653 r., men. Ryga, srebro, 0,32 g, 15,6 mm.
236.  Szeląg inf., 16?? r., men. Ryga, bilon, 0,35 g, 15,4 mm, ukruszony.

Karol Gustaw (1654-1660)
237.  Szeląg, 1655 r., men. Ryga, srebro, 0,51 g, 15,2 mm.
238.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, bilon, 0,54 g, 15,3 mm, ukruszony.
239.  Szeląg, 16?? r., men. Ryga, miedź, 0,38 g, 15,6 mm.
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Karol XI Waza 1660-1697
240.*  Szeląg inf., 1662 r., men. Ryga, miedź, 0,53 g, 15,2 mm, źle wycięty. 

Niemcy

Fryderyk II Wielki (1735-1763)
241.  Brandenburgia-Bayreuth, 1 krajcar, 1746 r., men. Bayreuth, z. – lite-

ry CL-R, srebro, 0,62 g, 14,9 mm. 
242.*  Brandenburgia-Bayreuth, 1 krajcar, 1750 r., men. Bayreuth, z. – lite-

ry CL-R, srebro, 0,54 g, 14,4 mm. 
243.*  Brandenburgia-Bayreuth, 1 krajcar, 1753 r., men. Bayreuth, z. – lite-

ry CL-R, srebro, 0,5 g, 14,9 mm. 

V. MONETY NIEOKREŚLONE

244.*  Naśladownictwo denara brandenburskiego z wizerunkiem margra-
biego, XV w., men. nieustalona, srebro, 0,26 g, 11,7 mm, ukruszony.

245.  Niezidentyfikowana moneta, XVII w., men. nieustalona, bilon,  
0,37 g, 15,2 mm, ukruszona, zgięta.



65

Tablice

I. MONETY POLSKIE 
I RZECZPOSPOLITEJ OBOJGA NARODÓW

1

2



66

 13 14

 22 23

 33 34

 6 8



67

 59 61

 42 43

62

63



68

66

67

68

65



69

70

69

72

71



70

77

79

73

80



71

83

84

 86 90

92



72

94

95

96

98



73

 99 101

 104 122

134

137

146



74

159

 170 173

 179 181

182 



75

184

188

185

186



76

III. MONETY HISTORYCZNIE ZWIĄZANE Z POLSKĄ

 191 192

193

 194 195



77

 196 197

198

 203 206

207



78

IV. MONETY OBCE

209

 211 212

 213 216

 224 225



79

240

242

V. MONETY NIEOKREŚLONE

243

244





81

Summary 

The 246 coins discussed were discovered during archaeological works 
in 2012 in the parish church of St John the Baptist and St Bartholomew 
in Kazimierz Dolny. It is worth emphasizing that the parish church of 
Kazimierz, thanks to the number of numismatic items found, can be 
included to the group of Polish churches that are a source of abundant 
research material.

The chronological division of 246 numismatic items shows the dynamic 
increase and decrease in the number of Polish coins in local circulation and 
their outnumbering the foreign currency (191 to 55 items, respectively). 
The three oldest coins date back to the second half of the 14th century – 
during the reign of Casimir III the Great (1333-1370), Louis of Hungary 
(1370-1382) and Władysław II Jagiełło (1386-1434). The following three 
numismatic items were produced during the transitional period and could 
have been issued either at the very end of the 14th century or at the very 
beginning of the next century. The mass occurrence of domestic payment 
means dates back to the 15th century (40 items). Then in the next century 
their number dramatically decreased (10 items), to become prevalent again 
in the 17th century (102 items). The next century shows a dramatic decrease 
in the inflow of new coins (6 items) to the monetary circulation, especially 
of those issued in the second half of the 18th century. The 19th century is 
represented by one random coin. The group of Polish numismatic items 
consists of the following: crown coins (101), Lithuanian coins (57), Royal 
Prussia coins (2), Gdańsk coins (2) and Riga coins (4).

Among the Polish 191 coins, 26 come from forgery workshops. 
A significant number of these (19 items) date back to the 15th century. 
In the next two centuries, the practice of coin counterfeit is but scarcely 
visible (7 items), to eventually disappear. This aspect is reflected completely 
differently in the material historically related to Poland and the foreign 
one. It is represented by one counterfeit Hungarian coin.

The occurrence of coins connected to the history of our country  
(18 items) on the local market is visible only in the 15th century, due to 
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the use of Silesian coins (2 items). The next century shows a slow upward 
trend in their presence on the market thanks to the money of the Duchy  
of Prussia (4 items). On the other hand, the 17th century shows a significant 
increase in their number thanks to the Elbląg coins from the period  
of the Swedish occupation (9 items), of the Duchy of Prussia (2 items) 
and Silesian (1 item). Afterwards, a complete disappearance of this type  
of payment means in the find is observed.

Another interesting group is represented by foreign coins (37 items, 
including 1 counterfeit), which appeared in Kazimierz already in the 15th 
century, in the form of imitations of the Brandenburg denarius. A slight 
increase in their share in the monetary circulation of the next century was 
due to Hungarian coins (4 items, including 1 counterfeit). The 17th century 
is the apogee and domination period of the Swedish coins (28 items and  
1 undefined), and in the 18th century we may observe a sudden decline  
(3 German coins), and then a complete disappearance of foreign coins in 
local monetary circulation.

Frequent dominance of the smallest coins is a certain drawback of the 
finds in sacred spaces. These minor numismatic items were used primarily 
for everyday expenses, and were generally unsuitable for collection and 
storage. In the church, in turn, they were allocated to a sacred sacrifice, 
made in a specific place in the temple, or lost during sacrifice preparation.

The numismatic items discussed may also contribute to a better 
understanding of the circulation of minor money in Kazimierz. The local 
market was monetized during the reign of Casimir III the Great in the 
second half of the 14th century using national coins, as we observe the 
appearance of foreign money in the 15th century, and their dissemination 
began only in the second half of the 16th century. It is possible that the 
use of coins in the daily trade of Kazimierz, which was granted city rights 
under the Polish law in the 14th century, resulted from its location on the 
trade route between Lublin and Radom and the right to organise weekly 
fairs. The economic boom of Kazimierz also influenced the decision  
of King Casimir IV Jagiellonian (1447-1492) to make the trade route on 
which Kazimierz was located open to all merchants going to Ruthenia 
and back. Another factor of the town’s development was the navigable 
timber and grain trade via the Vistula River. The economic growth is the 
reason behind the observed increase in the number of discovered coins 



83

from the 15th century (62 items). It should be emphasized that already 
in the first half of the 15th century, the money circulation was so intense 
that coins became a common form of payment, and the local market itself 
was threatened by the introduction of counterfeit coins, which were noted 
in the research material (19 items). One can also find a reflection of this 
far-reaching trade in the presence of two Silesian hellers from the 15th 
century with a much better metal content than Polish Jagiellonian denarii. 
While in the 15th century the amount of foreign coins in circulation 
is small, which proves that the market is saturated with the domestic 
coin; in the 16th century it is the other way round. The inhabitants  
of Kazimierz compensated the shortage of domestic money with the use 
of foreign currency coins from Royal Prussia, the Duchy of Prussia, the 
city of Gdańsk and Hungary. However, the enrichment of the inhabitants 
of Kazimierz in the 16th century is not commensurate with the number  
of coins found from that period (19 items), as instead of the expected 
increase in the occurrence of money a radical decrease was noted, due 
to the fire of the parish church and Kazimierz itself and then the threat  
of the plague. This probably contributed to the decline in the wealth of the 
inhabitants, who were focused on rebuilding their homes and the town at 
the same time. The number of finds from the 17th century in relation to 
other eras is overwhelming (149 items). This century noted a quantitative 
increase in the circulation of Lithuanian coins, which in the second half 
of the 17th century dominate the crown and foreign coins. The latter is 
mainly represented by the Swedish occupation coinage. We are talking 
about Elbląg or Livonia coins, which flooded the domestic monetary 
market during the Polish-Swedish wars. Kazimierz was not an isolated 
space at that time, and many more of these were transported here due to 
trade contacts. These are not the only reasons for their occurrence on the 
local market. This is also a reflection of the difficult economic and monetary 
situation of our country, with coins appearing from Ducal Prussia, Silesia, 
Elbląg and Livonia under the Swedish occupation (41 items in total). 
However, most of them are coins issued after the end of the production  
of small domestic coins in 1627, and before the outbreak of the next Polish-
Swedish war in 1655 (37 items). The majority is represented by Swedish 
coins (23 items). Thus, such an amount of foreign or Polish coins related to 
the Kazimierz monetary market was a response to the shortages of domestic 
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small currency in local and national trade. In turn, the second half of the 
17th century notes a quantitative decline in the foreign coins presence in 
the local circulation (4 items) and the domination of undervalued copper 
groats, largely Lithuanian (49 items, including 3 counterfeit) and crown 
coins (32 items), which for a long time outnumbered any other currency.

While in the first half of the 15th century we observe an increase in the 
share of counterfeit coins (14 items) in the local circulation, their number 
decrease in the second half of this century (4/5 items) is visible. There are 
only 2 counterfeit coins from the 16th century and 6 counterfeit coins from 
the 17th century. Can the 15th century then testify to the scarcity of the do-
mestic coins on the national market, which enhanced counterfeiters to in-
troduce their products? Or was the poor quality of the denarius coins from 
the Kraków mint responsible for this condition? The following centuries 
note almost none or scarce incidence of this procedure in the 17th century, 
when counterfeit production was common. But why did this tainted coin 
appear in the church in Kazimierz? Due to the user’s lack of awareness  
of its origin? Or, on the contrary, due to the need to get rid of it safely?

The state of preservation of many of the 17th century coins in the Ka-
zimierz find indicates that their use in circulation lasted much longer,  
i.e. at least until the monetary reform of 1766. This is also confirmed by 
the small number of national coins issued in the 18th century (6 items).  
We are also dealing with a small amount of foreign coins at this time. The-
se include silver German kreutzers, a coin absent on the domestic market. 
So once again, as in previous epochs, the problem of bullion coin deficit 
was dealt with in Kazimierz by using foreign coins.
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