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REGULAMIN AUKCJI

Warszawskiego Centrum Numizmatycznego

        1.   Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

        2.   Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny jest wydawany klientowi po wypełnieniu

i własnoręczym podpisaniu akcesu uczestnictwa w aukcji. W przypadku gdy klient pragnie zachować anonimowość zobowiązany jest

do wpłacenia wadium. Wysokość wadium określa każdorazowo WCN.

        3.   Fakt podpisania akcesu uczestnictwa w aukcji oraz przystąpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regu-

laminu.

        4.   Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż

jest inaczej.

        5.   Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

        6.   Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty pisemne

przyjmowane są najpóźniej w przeddzień aukcji. Klienci składający pisemną ofertę zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN

wadium w wysokości 25% ceny szacunkowej. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

        7.   Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto

bankowe WCN. Klienci znani WCN mogą dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu

spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy

pomiędzy WCN a klientem.

        8.   Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń

podanych w katalogu mogą być przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów.

Z chwilą rozpoczęcia aukcji reklamacje nie będą przez WCN uwzględniane.

        9.   Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

      10.   Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.

             Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT.

             W kwestiach wątpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę.

      11.   Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po

uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

      12.   Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

                                                                                                                                         do 200 zł                         - 10 zł

                                                                                                                                 200 zł - 500 zł                         - 20 zł

                                                                                                                              500 zł - 1.000 zł                         - 50 zł

                                                                                                                           1.000 zł - 2.000 zł                         - 100 zł

                                                                                                                           2.000 zł - 5.000 zł                         - 200 zł

                                                                                                                         5.000 zł - 10.000 zł                         - 500 zł

                                                                                                                       10.000 zł - 20.000 zł                         - 1.000 zł

                                                                                                                       20.000 zł - 50.000 zł                         - 2.000 zł

                                                                                                                     50.000 zł - 100.000 zł                         - 5.000 zł

                                                                                                                                  od 100.000 zł                         - 10.000 zł

      13.   Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

      14.   Wszelkie należności prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:

             Warszawskie Centrum Numizmatyczne

             ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa

             Citibank Handlowy w Warszawie S.A., 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

             MultiBank, BRE Bank S.A., 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344 (PLN)
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TERMS OF AUCTION

of Warsaw Numismatic Centre

        1.   The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

        2.   The condition of participating in auction is possesing the bidding number. The bidding number is issued to client upon fulfilling and

signing the registration card. In case the client wishes to remain anonymous, he or she is obliged to pay a deposit. The amount of deposit

is stated each time by WCN.

        3.   The fact of signing the registration card and accession to bidding constitutes full acceptance of all the terms of the sale by the bid-

der.

        4.   The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

        5.   The prices indicated in the catalogue are estimates, but bidding will start at prices 20% lower.

        6.   The participation in the auction is also availlable in written orders by letter, fax or electronic mail. The written orders are accepted a

day before the auction at the latest. Clients participating in written orders are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount

of 25% of estimated prices. WCN may retract from request of paying deposit.

        7.   The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank

account. Purchasers known to WCN are obliged to make payment within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition

will cause charging interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by

WCN and purchaser.

        8.   Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in

writing during public viewing of items. With the beginning of the auction no complaints will be accepted by WCN.

        9.   The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations

      10.   The items are knocked down after the highest bid has been called for third time.

             To the knocked down price 10% buyer's fee will be added. VAT is included in buyer's fee.

             In case of any doubts the item will be called down once more.

      11.   Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16.000 zlotys can be taken outside Poland only after

receiving the permission for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of law from

23rd Juty 2003 entitled "On the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

      12.   The bidding procedure is executed with minimum rates of increase:

                                                                                                                                     up to 200 zł                         - 10 zł

                                                                                                                                 200 zł - 500 zł                         - 20 zł

                                                                                                                              500 zł - 1.000 zł                         - 50 zł

                                                                                                                           1.000 zł - 2.000 zł                         - 100 zł

                                                                                                                           2.000 zł - 5.000 zł                         - 200 zł

                                                                                                                         5.000 zł - 10.000 zł                         - 500 zł

                                                                                                                       10.000 zł - 20.000 zł                         - 1.000 zł

                                                                                                                       20.000 zł - 50.000 zł                         - 2.000 zł

                                                                                                                     50.000 zł - 100.000 zł                         - 5.000 zł

                                                                                                                             above 100.000 zł                         - 10.000 zł

      13.   Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

      14.   All money transfers should be made to our bank accounts in specified currency:

             Warszawskie Centrum Numizmatyczne

             ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa

             Citibank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

             IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (USD)

             IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (EUR)
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Do Przyjaciół na pięćdziesiątą aukcję

To było nie tylko czterdzieści dziewięć aukcji, lecz też przyjacielskich, wręcz świątecznych

spotkań osób połączonych pasją kolekcjonerską. Spotkań ekskluzywnych, wielkich znawców z

tymi stawiającymi dopiero pierwsze kroki w dziedzinie numizmatyki. Spotkań konkurentów, lecz

bez wrogości, szanujących reguły, jakimi rządzą się aukcje. Spotkań pouczających, bo już zapo-

znawanie się z katalogami wprowadzało w rozległy świat numizmatów wszystkich epok, nacji,

kontynentów. Spotkań pełnych zaufania do autorów katalogów – bo widać w nich godną pochwały

poprawność. A przecież domyślamy się, jak wiele mrówczej pracy wymaga prawidłowe określenie

tak różnorodnego materiału. Odczytujemy w efektach tej pracy ambicję i ciągłe doskonalenie, śle-

dzenie najnowszych badań numizmatycznych i zasięganie opinii naukowych. W toku kilkunastu

lat, od pierwszej aukcji w 1991 r., szlifował się profesjonalizm i sama technika aukcyjna, nadąża-

jąca za światowymi dobrymi praktykami, w tym świetny portal internetowy, służący nierzadko

jako podręcznik do rozpoznawania monet. Długi rząd katalogów na półce, na równi z upublicz-

nionym archiwum internetowym, jest bezcenną bazą danych dla kolekcjonera, badacza i antykwa-

riusza.

A wszystko za sprawą niewielkiego grona pracowników Warszawskiego Centrum Numizma-

tycznego. Panów Roberta Buczaka i Ryszarda Kondrata znamy wszyscy od bardzo wielu lat jako

wytrawnych specjalistów i nierzadko doradców, bywalców aukcji i targów zagranicznych, gdzie

dzielnie łowili polonika i przynosili je do kraju. Wspomnijmy tu ze smutkiem przedwcześnie zmar-

łego Pana Jana Węcławskiego, jednego z filarów WCN, niezawodnego przewodnika po numizma-

tyce antycznej i literaturze numizmatycznej. Na aukcjach – i poza nimi – wszyscy oni, nie

zapominając też o skrupulatnej i jakże życzliwej wobec klienteli WCN Pani Krysi Zielińskiej i

pana Marka Kondrata, pomagali nie tylko kolekcjonerom prywatnym, ale i muzeom w tworzeniu

i uzupełnianiu kolekcji. Gabinet Numizmatyczny Zamku Królewskiego w Warszawie, organizujący

się w równoczesnych jak WCN latach, jest im szczególnie wdzięczny za wiele darów, zdobiących

dziś reprezentacyjny zbiór publiczny, i za ratowanie przed rozproszeniem wielu zespołów zabyt-

kowych. Pamiętamy też, że dzięki życzliwości i uczynności Centrum powstała niejedna praca nau-

kowa, poszerzająca wiedzę o przeszłości.

Z aukcji Warszawskiego Centrum prawie każdy polski kolekcjoner – ten prywatny i ten mu-

zealny, pozyskał (lub za chwilę pozyska) okazy, z których jest dumny. Proweniencja „z aukcji

WCN” jest dodatkowym tych numizmatów walorem, jak metryczki z dziewiętnastowiecznych, re-

nomowanych firm.

Będziemy więc czekać na kolejne aukcje WCN – i na kolejne jubileusze, wiedząc, że będą

nie tylko wydarzeniami handlowymi i towarzyskimi, ale także etapami w rozwoju numizmatyki

polskiej. 

Ad multas auctiones!

W imieniu przyjaciół WCN

Marta Męclewska
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liczba późnych okazów, z 4. ćwierci XI wieku i z początków kolejnego stulecia, powstała w polskich mennicach
[Fot. 7b]. W tym jednak czasie przywrócono do funkcjonowania także mennictwo książęce.

3. Bolesław Szczodry: pierwsza hiperinflacja i jej skutki

Władcą, który wznowił emisję monety książęcej, był Bolesław II Szczodry (zwany też Śmiałym, 1056-
1079/80). Znane są trzy typy jego denarów, związane z kolejnymi etapami jego panowania. Małe denary ksią-
żęce, wybite przed koronacją królewską w 1076 roku, przedstawiają głowę władcy otoczoną jego imieniem
(często mocno przekręconym) po jednej stronie, a po drugiej konną sylwetkę księcia [Nr kat. 1]. Kolejne od-
miany ważą przeciętnie od 0,85 do 0,76 g, zawierając początkowo około 40% srebra, potem mniej. Te monety
na mapie znalezisk rozprzestrzeniają się już nie z Wielkopolski, jak denary pierwszych Piastów, lecz z Krakowa,
a ich obieg skupiał się przede wszystkim we wschodniej Polsce. Po koronacji Bolesława pojawiły się denary,
które zamiast imienia władcy mocno eksponują jego królewską godność (na głowie widać okazałą koronę, a
w dłoni miecz) oraz jego królewskie powinności: trójwieżowa budowla na rewersie to ważny symbol Niebie-

skiego Jeruzalem, wspólnoty Ludu Bożego,
którą król winien prowadzić do zbawienia
[Fot. 8]. Wzniosła symbolika pokrywa jed-
nak bardziej przyziemną rzeczywistość: de-
nary królewskie Bolesława Szczodrego,
bite w latach 1076-1079/80, są bardzo złej
jakości, a zawartość w nich srebra spada do
214/1000. To prawda, że w całej środkowej
Europie widać wówczas niedostatek srebra,
prawdą jest też, że masowa emisja nisko-
wartościowych monet doprowadziła na
pewno do rozpowszechnienia się użytku

11

                 *1.   Bolesław Szczodry, denar, okres książęcy 1070-1076, Aw: Głowa w lewo w obwódce, BOLEZLAVS,

                         Rw: Książę na koniu w lewo, za księciem litera S, srebro 0.85 g, Str. 32, Such. XI/XII, IX/2, Kop. 25,

                         Gum. Handbuch 69, Gum. Podręcznik 49, patyna                                                                                            II       2.000,-

Fot. 8. Polska, denar Bolesława II Szczodrego z okresu królewskiego,
1076-1079/80, Kraków; WCN 34/53



dson. Na tym jednak nie koniec. Inne typy
denarów krzyżowych wykazują również lo-
kalne rozprzestrzenienie i mogły zostać wy-
bite w Polsce, czy to w imieniu księcia
Władysława Hermana, czy też nieco póź-
niej dla jego najstarszego syna, Zbyg-
niewa [Fot. 11]. Monet z imieniem
Zbygniewa nie znamy, co wskazuje, że jego
pozycja jako następcy ojca była od po-
czątku słaba. Mamy za to bardzo rzadkie
monety, które noszą znak i imię Sieciecha
(ZETECH), wojewody Władysława Her-
mana, co istotne — cięższe od monet ksią-
żęcych (ważą blisko 1 g). Część denarów Sieciecha ma rewers zwykłych denarów krzyżowych i dzięki
badaniom połączeń stempli wiemy także, że w mennicy wojewody (a miał ich co najmniej dwie) wybijano
także anonimowe denary krzyżowe.

Nie wiadomo, jakie prawo miał Sieciech do wybijania własnych monet: czy upoważnił go do tego książę
Władysław I, czy też wojewoda — jak oskarża go anonimowy kronikarz zwany Gallem — dążył do przejęcia
władzy książęcej i sięgnął po mennicę jako jedną z władczych prerogatyw, czy też wreszcie monopol menniczy
w ręku władcy nie był jeszcze uformowany i Sieciech był tylko jednym z wielu producentów naśladownictw
denarów krzyżowych, a różnił się od innych tym tylko (i aż!), że drugą stronę niektórych swych monet po-
święcił samemu sobie. Trudno jednak wątpić w to, że ten ostatni czyn musiał być odbierany jako wejście w
uprawnienia książęce, skoro dotychczas tylko książęce imiona i znaki można było na monecie zobaczyć.

Jakkolwiek było, wszystko wskazuje na to, że właśnie czas po obaleniu Sieciecha i po wojnie domowej
między Zbygniewem a jego młodszym bratem Bolesławem, stał się okresem unifikacji mennictwa polskiego
i rozciągnięcia obiegu monet bitych wedle jednego wzoru na całe państwo.

13

                 *2.   Bolesław III Krzywousty, denar śląski, men. Wrocław, Aw: Głowa na wprost w obwódce, BOLEZXLVS,

                         Rw: Głowa w czapce na wprost w obwódce, X IOANNES, Str. 11, Such. Men. Wrocł. - typ 1, Kop. 45,

                         Gum. Handbuch 8 (RR), Gum. Podręcznik 4, srebro 0.72 g                                                                            II       8.000,-

Fot. 11. Polska, anonimowy denar krzyżowy przypisywany księciu
Zbygniewowi, 1097-1106; WCN 53325
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                 *4.   Bolesław Krzywousty, brakteat, Święty Wojciech z pastorałem stojący na wprost, srebro 0.56 g,

                         Kop. 46, R. Kiersnowski, O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego (WN 1959), typ I, datuje

                         na rok 1133. Suchodolski, Mennictwo polskie…, tabl. XV: 1; Gum. Handbuch 81 (RR), bardzo rzadki,

                         nieznaczna patyna na brzegu                                                                                                                            II-     25.000,-

                         Dotychczas znano 1 egz. ze skarbu z Karczmisk (Muzeum Narodowe w Warszawie), 1 egz. ze skarbu z Głogowa

                             (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie) i 1 egz. ze zbioru Richarda Gaettensa (Fitzwilliam Museum

                             w Cambridge).

                 *3.   Bolesław III Krzywousty, denar śląski, men. Wrocław, Aw: Głowa z perełkową fryzurą,

                         + S IOHANNES, Aw: Monogram SI lub skrót słowa SANCTVS, X BOLEXSLΛVS, Str. -, Fbg. 5,

                         Such. Men. Wrocł. - typ. 2, Gum. Handbuch 70 (R), Gum. Podręcznik 51, srebro 0.74 g                              II       8.000,-



z wcześniejszych monet czeskich. Moneta czeska owej doby, choć na ogół słabej jakości, prezentowała nad-
zwyczajny kunszt wykonawczy i oferowała szeroki wybór scen i symboli władczych i religijnych. Dlatego też
motywy z czeskich denarów były często powtarzane, nie tylko w Polsce, ale także w Bawarii. Gdy naśladow-
nictwa XI wieku przejmowały motywy monet cieszących się na danym rynku uznaniem, teraz polskie denary
przejmowały czeskie wzory obrazowe ze względów ideowych, a może i estetycznych. Tajemniczy tytuł króla
Czech i Polski Wratysława II z 1086 roku oraz trybut, jakiego Czesi oczekiwali ze Śląska, świadczą zresztą o
silniejszych związkach między obydwoma ośrodkami władzy, niż to nam przekazują kronikarze. Przejmując
motywy dostosowywano je jednak do
miejscowych potrzeb. Między innymi scenę
dekapitacji, która na monecie Borzywoja II
(1100-1110) pokazywała moc księcia karzą-
cego (a zaczerpnięto ją z ilustracji mitu o
zwycięstwie Herkulesa nad ludożerczym
potworem Kakusem z Eneidy), w Polsce —
jak zauważył Stanisław Suchodolski — nie-
znacznie złagodzono, przedstawiając ryce-
rza wznoszącego miecz nad pokonanym
wrogiem [Fot. 18]. Jest to uważane za
wyraz mocy władczej księcia wobec irre-
denty młodszych braci, podobnie jak
umieszczone na rewersie archetypiczne
przedstawienie orła porywającego zająca.

Dwustronne denary Władysława Wygnańca reprezentują cztery typy, z których trzeci [Fot. 19] jest hyb-
rydalny i rzadko spotykany — prawdopodobnie więc wybijany był krócej niż pozostałe, a może nie stanowił
odrębnej emisji. Nawet uwzględniwszy tę sugestię musimy zauważyć, że trzy typy i trzy emisje przypadły na
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                 *5.   Bolesław Krzywousty, brakteat protekcyjny, Święty Wojciech z pastorałem unosi rękę w geście opieki

                         nad przyklękającym księciem, srebro 0.51 g, Str. tabl. XIII, Kop. 47, R. Kiersnowski, O brakteatach

                         z czasów Bolesława Krzywoustego (WN 1959), typ II, datuje na lata 1135-1138. Suchodolski,

                         Mennictwo polskie…, tabl. XV: 2; Gum. Handbuch 81, Gum. Podręcznik 58, rzadki, minimalnie

                         niedobity, patyna na brzegu                                                                                                                               II       7.500,-

Fot. 18. Polska, denar Władysława II Wygnańca (typ 4 według
S. Suchodolskiego); WCN 46/60
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                 *7.   Bolesław Kędzierzawy, denar z lat 1146-1157, Aw: Rycerz stojący na wprost z proporcem i tarczą

                         w dłoniach, powyżej obrócona litera A, Rw: Dwaj książęta siedzący wspólnie za stołem, skierowani

                         ku sobie trzymają wspólnie glob - symbol panowania, srebro 0.41 g, Str. 59, Such. XI/XII w. - typ. 2,

                         Kop. 56, Gum. Handbuch 93, Gum. Podręcznik 83, ładnie i centrycznie wybity                                            II       1.000,-

                 *6.   Bolesław Kędzierzawy, denar, Aw: Książę siedzący na tronie z mieczem na kolanach, BOLEZLAVS,

                         Rw: Głowa św. Wojciecha w relikwiarzu, S ADALBERTVS, srebro 0.53 g, Str. 51, Such. XI/XII w - typ 1,

                         Kop. 54, Gum. Handbuch 89, Gum. Podręcznik 66, bardzo ładny, równo  centrycznie wybity                      II       1.500,-



wiających szybkie dotarcie na lokalne rynki: z napisów na monetach wiemy, że były w Gnieźnie i Kaliszu, a
z opowieści Wincentego wynika, ze działała również mennica w Krakowie. Możemy się jednak domyślać, że
i w innych głównych ośrodkach prowincji, mniej więcej zbieżnych ze stolicami biskupimi, działały mennice.
Wydaje się możliwe, że część z nich powstała już wcześniej, bo dla obsługi systemu renowacji nawet przy nie-
częstych terminach wymiany nie wystarczyłby jeden, stołeczny zakład, czy to w Krakowie, czy w Gnieźnie.

Na uwagę zasługuje jeszcze kwestia napisów hebra jsk ich , które w tej dobie tworzą zaskakujący
wyłom w świecie niepodzielnego panowania łaciny. Na monetach polskich pojawiają się od ostatniej ćwierci
XII wieku do trzeciej ćwierci następnego stulecia, nie tylko w Wielkopolsce, jak dawniej sądzono, ale i w in-
nych ziemiach. Najczęściej wskazuje się niezwykły przykład pięknego brakteatu z lwem otoczonym legendą,
w której hebrajskimi literami oddano pierwszy polski napis na monecie: Mieszka krol Polski [Fot. 24]. Zdarzają
się też same tytuły lub imiona książęce (oprócz Mieszka [Fot. 25] również Bolesław), nazwy miejscowości
(Gniezno, Kalisz), a także imiona własne
Żydów, skądinąd nieznanych: Josef ben

Jakob, Josef ha-Kohen, Abraham ben Ice-

hak Nagid, Cemach ha-Kohen itd. Więk-
szość z tych napisów jest wykonana
niestarannie i zawiera stereotypowe bło-
gosławieństwa, niewątpliwie skierowane
do władcy: bracha [Fot. 26], towa bracha,
bracha u ha-clacha [Fot. 27], albo w
ogóle znaki udające tylko litery i nie no-
szące żadnej treści [Fot. 28]. Badacze
zwykli interpretować te teksty na dwa
sposoby: albo uznają, że rytownicy w
mennicach byli Żydami (tak sądził np.
Roman Grodecki), albo byli nimi zwierz-
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Fot. 24. Polska, brakteat
Mieszka III Starego z lwem
i polskim napisem Mieszka krol
Polski hebrajskimi literami;
WCN 2/94

                 *8.   Bolesław Kędzierzawy, denar, po 1157, Aw: Cesarz na tronie, w koronie, z globem i berłem liliowatym

                         w rękach, Rw: Napis poziomy w trzech liniach BOL / EZL / AVS, srebro 0.41 g, Str. 55,

                         Such. XI/XII w. - typ 3, Kop. 58, Gum. Handbuch 89, Gum. Podręcznik 72, mimo lekkiego niedobicia

                         wyjątkowo pięknie zachowany, centrycznie wybity, rzadki                                                                               II       2.000,-

Fot. 25. Wielkopolska, brakteat
hebrajski Mieszka III z późnej
fazy panowania; postać z
palmą, przełom XII/XIII w.;
WCN 44/78



7. Początek monety regionalnej

Osłabienie władzy centralnej i umocnienie lokalnych władztw książęcych, kolejne zamachy stanu na
tronie polskim, stwarzały dogodne warunki do przejmowania uprawnień władzy zwierzchniej przez lokalnych
książąt, a wkrótce również dostojników kościelnych. Był to proces widoczny w całej Europie środkowej (gdy
np. we Francji jego apogeum już minęło i pojawiły się zwiastuny reunifikacji). O ile jednak przed czasami Bo-
lesława Krzywoustego można raczej mówić o monetach poszczególnych osób lub instytucji-emitentów, które
były przyjmowane przez ludzi poddanych ich władzy bądź ufających samemu kruszcowi, o tyle w dobie reno-
wacji monety, a więc istnienia monopolu menniczego egzekwowanego na wyznaczonych obszarach, mówimy
o monecie  terytor ia lnej . Okoliczności sprzyjające lokalnemu mennictwu pojawiły się zwłaszcza w 1177
roku, gdy dwaj rywalizujący ze sobą o władzę zwierzchnią synowie Bolesława Krzywoustego — Mieszko III
i Kazimierz II — starali się skupić wokół siebie zwolenników wśród młodszych członków dynastii. Za poparcie
płacili między innymi regaliami. Prawdopodobnie takie były okoliczności pojawienia się monet dwu starszych
synów Władysława Wygnańca. 

Bunt przeciwko Mieszkowi Staremu podniósł w 1177 roku między innymi książę Śląska (dzisiejszego
Dolnego Śląska), Bolesław Wysoki (1163-1201). Po stronie zwierzchniego władcy opowiedział się jednak
jego młodszy brat, Mieszko Młody (prawdopodobnie niesłusznie zwany przez historyków Plątonogim). Ru-
szając z peryferyjnego Raciborza, zajął Wrocław i na znak swego panowania — a może i dla innych potrzeb
— wybił tam co najmniej dwa typy brakteatów. Oba są dziś znane tylko w pojedynczych egzemplarzach w
Muzeum Czapskich w Krakowie: jeden przedstawia schematyczny gród z napisem ME VRATI[Z] (Mesco Vra-

tizlavia), drugi — krzyż otoczony napisem IO BA DV ME (Iohannes Baptista, Dvx Mesco). Czy pojawienie się
imienia świętego patrona oznacza zaangażowanie w mennicy interesów biskupa wrocławskiego, którym był
wówczas Żyrosław II — tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że św. Jan Chrzciciel będzie do połowy XIII wieku
bardzo częstym motywem monet bitych we Wrocławiu, mimo ostrych konfliktów między książętami a bisku-
pami tego miasta.
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                 *9.   Mazowsze-Kujawy, Lestek Bolesławic (1173-1185) lub Kazimierz II Sprawiedliwy (1195-1194),

                         brakteat, Krzyż w środku w perełkowej obwódce, wokoło promieniście 4 lilie i litery B-O-L-E,

                         srebro 0.15 g, Str. 73, Paszk. Wiadomości Numizmatyczne 2004 - 31, Fbg 27, Kop. 6523,

                         Gum. Handbuch 153, piękny egzemplarz z zieloną patyną                                                                             III+    10.000,-

                         Znane 4 egzemplarze
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               *10.   Krakowskie, Lestek Biały, brakteat, Popiersie brodatego mężczyzny z uniesioną ręką w czapce

                         żydowskiej w prawo, w otoku טןבן ברכה, srebro 0.13 g, Haczewska / Paszkiewicz - Skarb z XII-XIII

                         wieku z Krakowa - drugie zbliżenie, typ 8, wyjątkowej urody, ekstremalnie rzadka moneta, znana

                         jedynie ze skarbu “krakowskiego”, najpiękniej zachowany znany egzemplarz                                                I      15.000,-

               *11.   Krakowskie, Bolesław V Wstydliwy, denar, ok. 1254. Aw: Półpostać św. Stanisława między dwoma

                         orłami nad łukiem, pod łukiem Piotrowin. Rw: Św. Wacław (?) na tronie wznosi dwie palmy, Str. 50,

                         Paszkiewicz - Święty Stanisław na denarze krakowskim z XIII wieku - typ 6-7, Kop. 157,

                         Gum. Handbuch 239, Gum. Podręcznik 189, niewielkie wykruszenia krążka, lecz mimo to piękny

                         egzemplarz z patyną                                                                                                                                           II       1.000,-
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               *13.   Krakowskie, Władysław Łokietek, denar, ok. 1325-1333. Av. Hełm z pióropuszem z orlego skrzydła,

                         +N°REGIS°P (litera P uszkodzona na stemplu). Rv. Orzeł, +POLONIE, srebro 0.26 g, Paszkiewicz,

                         Mennictwo Władysława Łokietka, typ 3; Kop. 317; Gum. Handbuch 343; Gum. Podręcznik 459, tak

                         długi napis awersu dotąd nienotowany, bardzo wyraźnie wybity i pięknie zachowany, bardzo wyraźny

                         i niemalże cały widoczny napis otokowy, niespotykany w tym stanie zachowania, patyna                              II       4.000,-

               *12.   Krakowskie, Władysław Łokietek, denar, 1306-1320. Aw: Hełm z pióropuszem z orlego skrzydła,

                         +CR:ΛCOV\\\\[S?]CS. Rv. herb kujawski (pół orła i pół lwa pod wspólną koroną), +W:L:O:D:Z:LΛ\\\\,

                         srebro 0,35 g. Pierwsza moneta Władysława Łokietka z nazwą Krakowa, odkryta w 2010 r.

                         (B. Paszkiewicz, Nieznany denar książęcy Władysława Łokietka, Wiadomości Numizmatyczne,

                         2010, z. 2), drugi znany egzemplarz spod innej pary stempli, niespotykana rzadkość, lekko niedobity

                         i ślady korozji, jedyny egzemplarz z takim połączeniem stempli                                                                      III       6.000,-



wszystkim z powodu znacznych różnic metrologicznych między typami oraz obecności skrajnie zbarbaryzo-
wanych egzemplarzy typu II („krakowskiego”), korespondujących z najpóźniejszymi odmianami denarów
[Fot. 100]. Sądząc ze źródeł pisanych, w 1367 roku nastąpiło załamanie kursu kwartników, wcześniej uważa-
nych za warte pół praskiego grosza (nie wiadomo, czy najstarsze i najcięższe okazy nie były cenione jeszcze
wyżej). Król, grożąc niebywale srogimi karami, domagał się utrzymania kursu ½ grosza, a zarazem płacenia
należności do szkatuły królewskiej groszami praskimi (albo kwartnikami, ale po kursie 1/3 grosza). Widać w
tym akcję ściągania i przebijania groszy praskich (i na pewno też groszy krakowskich, które w ten sposób stały
się monetami rzadkimi) na kwartniki. Podczas tej akcji król zmarł.

Zabiegi króla Kazimierza o unifikację monety, wiązane również z emisją kwartników, dotyczyły przyłą-
czanych do państwa ziem Królestwa Polskiego, nie dotyczyły jednak — o ile wiemy — zdobytej części upad-
łego Królestwa Rusi, organizowanej jako prywatna własność króla, o niejasnych związkach państwowych z
Polską. Na Rusi  Hal ickiej nie wybijano monet przed polskim podbojem, ale używano tam dirhamów tatar-
skich, monet srebrnych o wadze około 1,5 g, oraz groszy praskich. Te ostatnie były jednak stopniowo coraz
mocniej obcinane, ponieważ ich oryginalny standard nie znajdował zastosowania na Rusi. Fazy obcinania są
trudne do datowania; wydaje się jednak, że ostatecznie obcięte grosze praskie bez zewnętrznych otoków osią-
gały ciężar bliski dirhamom. Prawdopodobnie do nich odnosi się spotykana w źródłach pisanych nazwa „grosz
ruski”.

Początek emisji srebrnych i miedzia-
nych monet Kazimierza Wielkiego we Lwo-
wie dla Rusi kładziony jest przez badaczy
ukraińskich przed 1356 rokiem, co opiera
się na nieporozumieniu. Z drugiej jednak
strony, datowanie ich przez numizmatyków
polskich około 1366 roku może okazać się
rzeczywiście zbyt późne. Monety srebrne
noszą na awersie ukoronowany monogram
K w czwórliściu, a na rewersie Lwa —
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               *14.   Kazimierz Wielki, kwartnik koronny, Aw: Król na tronie z jabłkiem w wysuniętej dłoni i berłem,

                         +MONETA KAZIMIRI, Rw: Orzeł piastowski na wprost z głową w lewo, + REGIS POLONIE K,

                         srebro 1.58 g, Kop. 338, Typ I według R. Kiersnowskiego, Gum. Handbuch 360, Gum. Podręcznik 494,

                         bardzo ładnie wybity, widoczne niemalże całe napisy otokowe                                                                      III+      2.000,-

Fot. 101. Ruś Halicka, srebrna moneta Kazimierza III Wielkiego, lata
sześćdziesiąte XIV w.; WCN 41/47



typu śląskiego jest nieznany. Rzekome denary wschowskie z czasów andegaweńskich okazały się monetami
Władysława Jagiełły. Widzimy za to imienne mennictwo księcia lennego, Władysława II opolskiego (zwanego
Opolczykiem), któremu król Ludwik nadał w lenno całe (choć nie od razu) pogranicze Krakowskiego i Wiel-
kopolski ze Śląskiem, od Bobolic do Mikstatu, tworząc nowe Księstwo Wieluńskie (1370-91). Znane są
rzadkie denary wieluńskie tego księcia, z
jego herbem (Orzeł) i wieżą — godłem sto-
łecznego Wielunia. Własne monety wybijał
też przypuszczalnie drugi z kreowanych
przez Ludwika wasali korony, książę woło-
gosko-słupski Kazimierz IV, w Polsce
władca Dobrzynia, Bydgoszczy i Wałcza
(1370-77). Nie umiemy ich jednak jeszcze
rozpoznać.

Ruś  Hal icka początkowo zarzą-
dzana była — podobnie jak Królestwo Pol-
skie — przez królową Elżbietę. Monet
odnoszących się wprost do tego okresu nie
znamy. Nie można wykluczyć używania
wówczas stempli z imieniem Kazimierza
Wielkiego, skoro łączą się z następnymi pa-
nowaniami: znane jest miedziane puło, na
którym ukoronowany monogram K po jed-
nej stronie łączy się z inicjałem L króla Lud-
wika (1370-72, 1379-82) pod dużą koroną
na rewersie (takiego typu nie używano w
późniejszym mennictwie Ludwika w latach
1379-82), oraz srebrny grosz, gdzie rewers
Kazimierza łączy się z awersem księcia
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               *15.   Ludwik Węgierski, denar, Poznań, Aw: herb Andegawenów w tarczy, Rw: Herb miasta Poznania - dwa

                         skrzyżowane klucze, nad nimi litera P, egzemplarz z aukcji PDA 7, poz. 135, Kop. 7943,

                         Gum. Handbuch 374, Gum. Podręcznik 492, częściowo niedobity egzemplarz, ale rzadki i ładnie

                         zachowany                                                                                                                                                         III       2.500,-

Fot. 105. Ruś Halicka, miedziana moneta (puło?) Władysława II
Opolskiego, 1372-1378; WCN 30/103

Fot. 106. Ruś Halicka, mały grosz Władysława II Opolskiego,
1372–1378; WCN 46/82



Ekspedycja prowadzona przez kró-
lową Jadwigę wyparła w pierwszym kwar-
tale 1387 roku Węgrów z Rusi . Królowa
wypuściła też wówczas mennicę w dzie-
rżawę na rok miastu Lwowu. Mennictwo
wznowiono więc przypuszczalnie wkrótce
potem. Monety — wyłącznie srebrne, z
imieniem króla Władysława i Orłem pol-
skim po jednej, a Lwem ruskim po drugiej
stronie — dzielą się na dwie grupy: z le-
gendą rewersu MONETA RVSSIE [Fot. 126]
lub MONETA LEMBVRG [Nr kat. 16], tj. mo-
neta lwowska. Te pierwsze zatem nazywa
się, jak poprzednie, ruskimi, te drugie zaś
lwowskimi. Małe grosze ruskie zachowują wyraźną odrębność metrologiczną od polskich półgroszy: począt-
kowo zawierają nieco ponad 1 g srebra wysokiej próby 934/1000, potem jednak tracą nieznacznie na wadze
(około 0,9 g) i wyraźnie na próbie (około 750/1000), co zbliża je do standardu kruszcowego polskich półgroszy,
cięższych, ale z gorszego srebra. Przyjęcie pełnego standardu półgrosza polskiego wiązało się z emisją monet
z nazwą Lwowa, którą Andrij Kryżaniwśkyj datuje na rok 1399. Późniejsze monety jednak nie podążają za
dalszym stopniowym psuciem półgroszy polskich i ważą około 1,5 g kruszcu próby 383-476/1000. Mimo na-
pisu i mimo kilku świadectw wydatków z kasy miejskiej na mennicę, lwowskie półgrosze uważane są za mo-
netę królewską, nie miejską. Czy w istocie powstawały bez udziału miasta — wypada zbadać. Wybijano je
jeszcze w 1411 roku (wówczas może ze srebra z okupów krzyżackich), skoro miasto zapłaciło wówczas królowi
100 grzywien czynszu z mennicy, ale oficynę zamknięto wkrótce potem. Autonomia prawna — więc prawdo-
podobnie i monetarna — Rusi w obrębie Korony została zniesiona w 1434 roku przez króla Władysława III.
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Fot. 126. Ruś Halicka, mały grosz Władysława Jagiełły, 1387-1399,
Lwów; WCN 48/539

               *16.   Władysław Jagiełło, półgrosz lwowski, 1404-1408, Lwów, Aw: Orzeł na wprost z głową zwróconą

                         w lewo, + WLADISLAI REGIS, Rw: Lew kroczący w lewo, MONETA LEMBRVG, srebro 1.75 g,

                         Kop. 3067, Gum. Handbuch 422, Gum. Podręcznik 527, Kryżaniwśky 8b, bardzo ładny, ciekawa

                         odmiana z błędem na rewersie                                                                                                                          II-          400,-
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Emisję szelągów elbląskich obserwujemy do 1534 roku, a w latach 1533-35 pojawiają się grosze (noto-
wany w literaturze grosz z datą 1530 uważany jest za błąd bicia lub odczytu). Trojaki i szóstaki wprowadzono
równocześnie z Gdańskiem, w 1535 roku. W lipcu 1537 roku mennice miejskie zostały na krótko zamknięte.
Na nową emisję drobnej monety zezwolił król w 1538 roku, jednakże, ponieważ prawo mennicze, na które po-
woływało się miasto (czyli przywilej lokacyjny z 1246 roku, a być może też ogólne prawo lubeckie), pozosta-
wiało rzekomo Elblągowi decyzje w sprawie stopy menniczej, król zastrzegł, by moneta nie nosiła jego
wizerunku ani herbu. Było to raczej wyszukane ex post uzasadnienie istniejącej praktyki, gdyż od początku
emisji Elbląg — inaczej niż Gdańsk — nie kładł na monetach portretu ani cyfry królewskiej, lecz jedynie swój
herb i Orła Prus Królewskich bez tarczy. Zachowano jednak ogólny schemat stempli charakterystyczny dla
monet pruskich, na trojakach np. umieszczając imię królewskie w poziomym napisie, a słowny nominał prze-
nosząc do otoku przy herbie. Po długich naciskach mennice obu miast zamknięto w 1540 roku, a w roku 1544
Elbląg wystąpił o zgodę na ponowne otwarcie swego zakładu — król zezwolił na denary w granicach 10 000
złp. Denary elbląskie znamy dziś bez daty i z rokiem 1539. Okazy niedatowane z podwójnym łukiem w głowicy
tarczy i podstawą bez zaciosów (z łukiem ostrym lub pełnym) wybito w latach 1530-32 [Fot. 166], a te z za-
ciosami na podstawie i ostrogami na pobocznicach tarczy pochodzą z lat 1544-5 [Fot. 167].

Dodatkowymi następstwami reformy były wybite w Toruniu w 1533 roku pierwsze polskie ta lary, mo-
nety nieobiegowe o charakterze darów monarszych, z przedstawieniami Zygmunta I i jego ukoronowanego
już syna, Zygmunta Augusta (1530/48-1572) na dwu stronach, bez tytułów pruskich, a jedynie z Orłem pruskim
w wieńcu herbów królewskich. Powtórzono je w 1540 roku w mennicy gdańskiej. Podobny charakter miały
wybite w tym samym roku w Krakowie podwójne czerwone złote.

Zauważmy, że mimo daleko posuniętej unifikacji mennictwa i obiegu, nie osiągnięto ujednolicenia pol-
skich i pruskich typów monetarnych, które znacznie ułatwiłoby płynność obiegu pieniężnego. Starania w tym
kierunku widać tylko między Gdańskiem, Toruniem a Królewcem i, w mniejszej mierze, Elblągiem, a w rela-
cjach z mennicą krakowską tylko na poziomie czerwonego złotego — i tak nie używanego do codziennych
transakcji. Reforma 1530 oznaczała także likwidację grzywny pruskiej i kujawsko-mazowieckiej. Niebawem
okazało się, że unia monetarna bardzo dobrze posłużyła pruskiemu mennictwu, którego produkty rozprzest-
rzeniły się nie tylko po sąsiednich ziemiach koronnych — gdzie i wcześniej nie były rzadkie — ale na całym

               *17.   Zygmunt I Stary, trojak 1537, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS I REX POLO

                         DO TO PRVSS, Rw: Napis poziomy w w czterech wierszach III / GROSS AR / TRIP CIVI / GEDANEN,

                         poniżej data przedzielona herbem Gdańska. idealny, wyśmienity egzemplarz z pięknie zachowanym

                         realistycznym portretem króla, wielobarwna patyna. Iger G.37.2.c (R1), H-Cz. 377                                      I        2.500,-



To dukat z 1548 roku, znany tylko z dwu egzemplarzy. Wokół czteropolowej tarczy (bez macierzystego serco-
wego pola z belką) czytamy zwykłe imię królewskie: SIGIS PRIM REX POLO i datę, gdy na drugiej stronie stoi
król z regaliami, w krótkim płaszczu narzuconym na zbroję, pod nim tarcza z herbem podskarbiego Jana Spytka
Tarnowskiego, a w otoku czytamy S SIGISMVN-DVS REX. Dopiero dzisiejszy uczony, Zenon Piech, zauważył,
że rewers wcale nie przedstawia Zygmunta Starego, ale — co jest wyraźnie napisane wokół — jego patrona,
świętego Zygmunta króla. I jeśli rację ma Kaźmirz Stronczyński, że monetę tę wybito ze złota z posagu królo-
wej Elżbiety Austriackiej, pierwszej żony Zygmunta Augusta, który to posag przywiózł 15 lutego Marcin Kro-
mer, Zygmunt Stary zaś zmarł 1 kwietnia, to najprawdopodobniej mamy do czynienia z emisją pośmiertną,
może użytą przy królewskim pogrzebie. 

Na koniec charakterystyki mennictwa Zygmunta Starego — które okazało się ciekawszym i bardziej zło-
żonym zagadnieniem, niż można było oczekiwać — zauważmy, że mimo formalnego zachowania odrębności
Wielkiego Księstwa Litewskiego, polityka monetarna trzech krajów — Polski, Prus i Litwy — stała się spójna
i wzajemnie komplementarna. Zasoby srebra, stale zbyt małe w stosunku do potrzeb w dobie powszechnego
upieniężnienia gospodarki, kierowano zazwyczaj do przebicia na monetę w jeden punkt, uważany w danym
czasie za najważniejszy, unikając wzajemnego podbijania ceny przez mennice (co wcześniej napędzało psucie
monety w Prusach).

2. Zygmunt August i Wielkie Bezkrólewie: długa droga do monety Obojga Narodów

Wyniesiony na Wielkie Księstwo Litewskie w 1529 roku, a koronowany w Polsce rok później, w wieku
lat dziesięciu, Zygmunt August objął realną władzę na Litwie 6 X 1544 roku. Chociaż skarb litewski pozostawał
pod kontrolą ojca (a w rzeczywistości matki), już w 1545 roku urządzono w Wilnie nową mennicę, która rychło
przystąpiła do pracy, rozpoczynając pierwszą fazę mennictwa tego władcy. W pierwszym roku pojawiają
się wszystkie trzy tradycyjne nominały: pieniądze, półgrosze (równe pięciu pieniądzom, i dlatego zwane po
rusku pietakami) i grosze, a do tego nieznane dotąd półpieniądze (obole). Na groszach zamiast orła, jak po-
przednio, umieszczono portret młodego króla [Fot. 171]. W następnych dwóch latach wydano liczne nowe no-
minały monet litewskich: grosze polskie (czyli monety litewskie wybijane wedle polsk iego  sys temu
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               *18.   Zygmunt I Stary, denar bez daty, prawdopodobnie z lat 1545-1548, Kraków, Aw: litera S wewnątrz

                         korony i litery S-P (Sigismundus Primus) po jej bokach, Rw: Orzeł w lewo, bardzo rzadka i wyśmienicie

                         zachowana moneta. H-Cz. 4910 (R7), T. 25.                                                                                                     I        1.000,-



ków z monogramem (1562-64) [Fot. 180]. Bardzo interesująca jest emisja 1564 roku, oparta na wspomnianej
już, pierwszej (i ostatniej) racie spłaty hiszpańskiej wierzytelności królowej Bony, wynoszącej pierwotnie
430 000 srebrnych dukatów neapolitańskich, z czego król Filip oddał 100 000 dukatów odsetek. Srebrne pół-
dukaty, czyli pataki króla-cesarza Karola V (1516-54) i jego syna, króla Filipa (w Hiszpanii Filipa II, w Neapolu
panował 1554-1598), oraz srebrne dukaty, czyli patakony (a nie „dukatony” ani „talary”, jak się niekiedy pisze)
drugiego z władców zostały kontrasygnowane małym, okrągłym stempelkiem z datą i cyfrą królewską. Kon-
trasygnatura nadała im wartość podwyższoną o 61%. Opatrzony nią patakon otrzymał 16 V 1564 roku kurs
przymusowy 60 polskich groszy (kwota ta w pełnowartościowej monecie odpowiadała 46,32 g srebra), a król
zobowiązał się do ich wykupu po zwycięskiej wojnie za pełnowartościowe monety. Skarb hospodarski spłacił
zobowiązania i dziś kontrasygnowane w Wilnie pataki i patakony, czyli „małe i wielkie filipki” [Nr kat. 19],
są niezmiernie rzadkie. Po wycofaniu monety te zostały przebite na nowe monety litewskie. W tym samym
roku pojawiły się znacznie gorzej udokumentowane grube monety spod oryginalnych stempli. Są to rzadkie,
praktycznie beznapisowe, talarowe monety o wadze 28,8 g i o oznaczeniu nominału „XXX” (zwane przez nu-
mizmatyków półkopkami, ale okazują się w rzeczywistości pierwszymi monetami o nominale złotego pol-
skiego) [Nr kat. 20], oraz towarzyszące im jeszcze rzadsze monety piętnastogroszowe — półzłotowe (grosze
polskie liczono na Litwie na kopy, ale także na polskie złote). Niewątpliwie i one służyły do płatności wojen-
nych i najprawdopodobniej nie były pełnowartościowe — przede wszystkim wybito je z niezbyt stosownego
dla takiego nominału srebra, ledwo jedenastołutowego (lub dwunastoipółłutowego wedle innych autorów).
Zwraca też uwagę, że mimo przejęcia wielopolowego herbu z dukatów, są to monety bardzo powściągliwe w
wymowie i ozdobie, czego na talarach w tej dobie nie praktykowano. A że na monetach umiano w nader wy-
szukany sposób posługiwać się słowem pisanym — widać na trojakach.
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               *19.   Zygmunt II August, złoty polski (30 groszy) kontrasygnowany w 1564 r. na patace (półtalarze)

                         neapolitańskiej cesarza Karola V z lat 1552-1554. Kontrasygnatura: 15 SA 64, Wilno lub Tykocin

                         (badacze nie są zgodni), Aw: Popiersie i napis CAROLVS V ROMA IMP, Rw: Tarcza herbowa

                         i napis R ARAGO VTRIVS SI, okrągła kontrmarka, srebro 14.48 g, patyna, moneta pochodziła

                         z pierwszej spłaty wierzytelności królowej Bony, odzyskanej przez Zygmunta Augusta (tzw. sum

                         neapolitańskich pożyczki udzielonej przez królową Bonę Filipowi II hiszpańskiemu).

                         Kontrasygnowane w mennicy wileńskiej pataki Karola V są bardzo rzadkie, a pataki

                         Filipa II ekstremalnie rzadkie. Ivanauskas nie notuje takiej odmiany napisowej                                            III     20.000,-
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               *20.   Zygmunt II August, złoty polski (30 groszy, tzw. półkopek) 1564, Wilno lub jak przyjmują badacze

                         litewscy Tykocin, Aw: Monogram królewski z datą po bokach, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa,

                         srebro 27.03 g. Moneta bardzo rzadka, ozdoba każdego liczącego się zbioru numizmatycznego.

                         Ten praktycznie pierwszy polsko-litewski talar (moneta o nominale polskiego złotego) był emitowany

                         na potrzeby wojenne toczącej się w latach 1563-1570 wojny pomiędzy Polską, Szwecją i Moskwą

                         o panowanie w inflantach. H-Cz. 528 (R5), Ivanauskas 13SA1-1, T. 200                                                      II-   200.000,-
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               *22.   Gdańsk w oblęźeniu, dukat węgierski 1573 Maksymiliana II z mennicy Krzemnica z kontrasygnaturą

                         oblężniczą - herb Gdańska w owalnej tarczy, złoto 3.50 g. Stempli z herbem miasta zbuntowani

                         gdańszczanie używali do kontrasygnowania monet podczas oblężenia Gdańska od 11 czerwca

                         do 12 grudnia przez wojska króla Stefana Batorego. Złote monety zwłaszcza z tak wyrażną

                         kontrasygnaturą spotykane są niezmiernie rzadko.                                                                                           I-     25.000,-

               *21.   Gdańsk w oblężeniu, talar oblęźniczy 1577, Gdańsk, Aw: Półpostać Chrystusa i napis wokoło DEFENDE

                         NOS CHRISTE SALVATOR, Rw: Herb Gdańska, powyżej data, napis wokoło MONETA NOVA CIVI

                         GEDANENSIS, odmiana z kawką- znakiem Waltera Tallemanna, srebro 26.97 g. Talary sygnowane

                         znakiem kawki są zdecydowanie rzadsze od talarów autorstwa Kacpra Goebla, które nie posiadają

                         tego znaku i są wykonane na walcach. Poziom wykonania talarów Tallemanna jest zdecydowanie

                         gorszy. Bardzo rzadki w tym stanie zachowania. H-Cz. 611 (R4), T. 75, Dav. 8452                                     III+    10.000,-
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               *23.   Stefan Batory, talar 1580, Olkusz, Aw: Półpostać króla w prowo i napis wokoło STEPHANVS D G

                         REX POLONIAE, Rw: Orzeł z herbem Batorych na piersi i napis wokoło MAG DVX LITVA RVS

                         PRVS MASO & C, srebro 29.03 g. Bardzo rzadka, pięknie i starannie wybita moneta z ładną starą

                         patyną. Na awersie twarz króla potraktowana dość schematycznie, ale dobrze opracowae są detale

                         zbroi królewskiej, na rewersie przepiękny heraldyczny orzeł. Jakość wykonania zdradza wysoki

                         poziom techniczny mennicy olkuskiej.                                                                                                               II   300.000,-
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               *24.   Stefan Batory, trojak 1580, Olkusz, Aw: mała głowa króla w prawo i napis wokoło STEPHANVS

                         D G REX PO, Rw: Orzeł i Pogoń po bokach litery P - Z (Piotr Zborowski herbu Jastrzębiec - zarządca

                         mennicy olkuskiej), poniżej trzywierszowy napis GROS ARG / TRIP REG / POLONIAE, niżej herb

                         Jastrzębiec dzielący cyfry daty. Jeden z najrzadszych typów trojaków koronnych, stara patyna. Ostatnie

                         notowana tej odmiany na polskich aukcjach miało miejsce przed 10 laty. Iger O.80.9.a (R7), T. 100          II+    25.000,-

               *25.   Stefan Batory, dukat 1581, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło STEPHANVS D G

                         REX POL D PRVS, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 81,

                         złoto 3.51 g. minimalnie gięty lecz bardzo ładny egzemplarz, patyna. H-Cz. 670 (R3), Kaleniecki s.56,

                         T. 50                                                                                                                                                                  II-     10.000,-



politycznej Polski i Litwy uczyniła ze złotego polskiego pieniądz używany na ogromnej przestrzeni. Dzięki
stosunkowo taniej w Rzeczypospolitej produkcji monet średnich i drobnych, rozprzestrzeniały się one za gra-
nicę — do Turcji, Moskwy, Węgier, Czech i Niemiec — rozszerzając zasięg polskiego pieniądza daleko poza
granice wpływów politycznych naszego państwa. Sprzężenie polskiego systemu z cesarskim jeszcze ułatwiło
ekspansję, podobnie jak rola Gdańska jako głównego partnera handlowego Amsterdamu. Brak monopolu na
handel kruszcami (dławiącego wówczas mennictwo wielu krajów), dostęp wielu dostawców do mennic, dobra
jakość techniczna polskich monet, wyróżniająca się wśród europejskiej monety średniej ich klasa estetyczna,
też były — w ocenie Petra Vorla — czynnikami sprzyjającymi. Złoty „gdańskiej waluty”, czyli po prostu złoty
polski stał się jedną z siedmiu głównych walut europejskich a „nowe polskie dudki”, czyli trojaki bite od 1580
roku, uważnie badał w Wiedniu cesarski wardajn, Andreas Heindl (ubolewając wszakże nad niejednolitością
ich wagi). 

W tym stanie rzeczy na tron wstępuje
następca tronu szwedzkiego i siostrzeniec
Zygmunta Augusta, Zygmunt  I I I
(1587–1632). Ostatnia dekada XVI stulecia
pod jego berłem cechuje się nadzwyczaj-
nym rozwojem mennictwa koronnego:
oprócz istniejących mennic w Olkuszu i
Poznaniu reaktywowano po krótkiej prze-
rwie zakład malborski (1591) [Fot. 197],
nowe mennice utworzono we Wschowie
(1593), Bydgoszczy (1594), Lublinie
(1595) i nawet Krakowie (1598), choć
wszak to właśnie stołeczną mennicę miał
zastąpić zakład olkuski [Nr kat. 26]. Współcześnie odnotowano także mennicę w Urzędowie, której wyrobów
nie umiemy dziś zidentyfikować — trzeba pamiętać, że również podawane dziś w katalogach atrybucje monet
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Fot. 197. Polska, szeląg Zygmunta III z 1592 r., Malbork; WCN 57279

               *26.   Zygmunt III Waza, trojak 1592, Olkusz, Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS III D G REX

                         PO M D L, Rw: Cyfra III, poniżej herby i napis w trzech wierszach GROS ARG / TRIP REG / POLONI,

                         u dołu pomiędzy końcówką daty znaki - Topór i koło pod koroną, patyna. Bardzo rzadka i ładnie

                         zachowana moneta ze starą patyną. Roczniki 1592 i 1593, tego typu trojaków, były wykonane przy

                         zastosowaniu po raz pierwszy w mennicy w Olkuszu walców. Iger O.92.7.a (R5), T. 25                                II       4.000,-
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               *27.   Zygmunt III Waza, talar medalowy 1629, przypisywany mennicy bydgoskiej, Aw: W wieńcu

                         laurowym ukoronowany monogram królewski STR (Sigismundus Tertius Rex), poniżej którego

                         data 16 - 29, Rw: W obwódce liściennej pięć tarcz herbowych: w środku ukoronowana tarcza

                         Wazów otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa, w górze tarcza polska pod koroną, z boków

                         ukoronowane tarcze szwedzka i gocka, u dołu przykryta mitrą litewska, srebro 29.35 g. Talar należy

                         do całego szeregu bitych od 1623 roku monet, które stanowiły bardziej rodzaj nagrody królewskiej

                         niż powszechny pieniądz obiegowy. Pięknie zachowany egzemplarz ze starą patyną. H-cz. 1596 (R5),

                         Gum. 93, Ermitaż 1286                                                                                                                                     I-   250.000,-
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               *28.   Zygmunt III Waza, medal 10 dukatowy bez daty (1592), Gdańsk, Aw: Ukoronowane popiersie króla

                         w prawo i napis wokoło SIGISMVND III D G REX - POL MAG DVX LIT RVSSI P, w tle punca

                         zbioru Potockiego oraz wydrapana wartość X, Rw: Neptun z trójzębem, w corona navalis, siedzący

                         na delfinie i Ceres z łopatą, w corona muralis,  siedząca na rogu obfitości, u góry tarcza z herbem

                         Gdańska i napis CRESCIT GEMINATIS GLORIA CVRIS (rośnie z podwojonych starań chwała),

                         złoto 34.71 g, H-Cz. 7548 (R5), awers Racz. 60, rewers Racz. 65, Hildebrand 12 a, Vossberg 626.

                         Medal wybity w 1592 roku z okazji wizyty króla, bardzo ładna robota medalierska, bardzo rzadki,

                         znany z kilku zbiorów jako 10 dukatów (Potockiego, Czapskiego i Czartoryskiego), jako 7 dukatów

                         ze zbioru Chełmińskiego i jako 5 dukatów u Vossberga.                                                                                  II-   250.000,-



samodzielną decyzją władz miejskich; w każdym razie nie spotkały się z protestem Rzeczypospolitej. Od 1608
roku wybijano je corocznie, wraz ze wznowioną i stosunkowo obfitą emisją dukatów. W mennicy krakowskiej
obniżenie standardu grosza zaznaczono przywróceniem jagiellońskiego typu z poziomym napisem pod koroną
(tym samym, który dziesięć lat wcześniej
przywoływała też mennica lubelska)
[Fot. 211]. Już w 1609 roku podskarbi Bal-
tazar Stanisławski z niepokojem odnotował
pojawianie się na rynku licznych fałszerstw
tego nominału, które w następnych latach
staną się plagą (w ich produkcję zaangażują
się między innymi mincerz cieszyński oraz
głośny warchoł, Mikołaj Komorowski z
Żywca, znaleziska jednak wskazują na
szczególnie intensywną produkcję fał-
szerską na północy). Podobnie do starego
wzoru groszy — ale litewskich, z Orłem na
awersie i Pogonią na rewersie — odwołała
się mennica wileńska. Ten zakład jednak
przede wszystkim wybrał kierunek wska-
zany w Poznaniu i już od 1606 roku wybijał
monetę najdrobniejszą o tradycyjnym nomi-
nale dwupieniądza [Fot. 212]. Nie jest przy
tym całkiem jasne, czy jest to przewidziany
w Stefanowskiej ordynacji odpowiednik
polskiego dwudenara (więc 1/9 grosza), czy
też moneta nawiązywała również syste-
mowo do dawnej litewskiej waluty i stano-
wiła odpowiednik ¼ polskiego grosza — na
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               *29.   Zygmunt III Waza, trojak 1602, Wilno, Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIG III D - G R PO

                         M D L, Rw: Cyfry III, poniżej herby i napis w trzech wierszach GROS ARG / TRIP M D L / data

                         16 - 02 przedzielona herbem Łabądż (Andzeja Zawiszy -podskarbiego litewskiego) i literą V, pięknie

                         wybity i zachowany egzemplarz z delikatną patyną. Iger V.02.2.a (R6), Ivanauskas 5SV95-57 (RRRR),

                         T. 25                                                                                                                                                                   I-       5.000,-

Fot. 212. Litwa, dwupieniądz Zygmunta III z 1607 r., Wilno;
WCN 33/509

Fot. 213. Łobżenica, denar Andrzeja Krotoskiego z 1613 r.; WCN 36/349



równowagi, na którym grosz odpowiadał 80. części ciężkiego talara, 18. części orta albo krajcarowi krajów
austriackich. Wybijane przez kilka lat w dużych ilościach szóstaki i orty koronne oraz grosze litewskie miały
ustabilizować kurs pieniądza. To jednak nie zakończyło inflacyjnych emisji monety drobnej [Fot. 223], które
stały się głównym problemem monetarnym następnego półwiecza. 

Szesnastego września 1621 roku Ryga
skapitulowała przed wojskami szwedzkimi
króla Gustawa II Adolfa. Jakkolwiek Rzecz-
pospolita uznała zabór szwedzki za stan
prawny dopiero w Traktacie oliwskim z
1660 roku i aż do tego czasu mamy do czy-
nienia — formalnie rzecz biorąc — z men-
nictwem okupacyjnym, w dodatku
skierowanym na ziemie Litwy i Polski, to
od początku monety ryskie przedstawiają
się jako wybijane na mocy przywileju króla
szwedzkiego, który Gustaw Adolf wystawił
niebawem w Mitawie. Upoważnił Rygę do
wybijania monet według systemu pol-
skiego: groszy, półtoraków i szelągów, wy-
znaczając stopę mniej więcej zbieżną z
ówczesną stopą polską. Emisja groszy, jeśli
była (rozpoznanie odpowiednich okazów
nie jest pewne [Fot. 224]), to nieznaczna,
pozostałe dwa gatunki, a zwłaszcza szelągi
— bito bardzo licznie i kierowano na rynek
Rzeczypospolitej. Półtoraki, choć naśladu-
jące polskie, zostały wykonane znacznie le-
piej niż oryginały z Bydgoszczy, jednakże
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Fot. 224. Ryga, moneta Gustawa II Adolfa z 1623 r. o niejasnym
nominale — grosz lub szeląg; WCN 29/829

               *30.   Zygmunt III Waza, dukat 1610, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS 3 D G

                         REX POL M D L R PR, Rw: Herb Gdańska i napis wokoło MONE NO AVR CIVI GEDANEN,

                         złoto 3.48 g, minimalne rysy na awersie i rewersie, ale ładna prezencja i stara patyna, nie gięty. 

                         H-Cz. 5774 (R), Kaleniecki s. 174                                                                                                                   II+    15.000,-

Fot. 225. Łobżenica, kwartnik Mikołaja Sieniawskiego z 1623 r.;
WCN 44/503



ple talarów holenderskich, tak zwanych u nas pod nazwą lewkowych. Stemple te są z roku 1598 i 1599.” Żaden
badacz nie podjął do dziś tego interesującego wątku, świadczącego, że miejska mennica toruńska należała
(prawdopodobnie wraz ze wspomnianą już żółkiewską) do licznych zakładów produkujących naśladownictwa
lekkich talarów niderlandzkich, przeznaczone do handlu lewantyńskiego.

Z opóźnieniem przyjął sejmowy zakaz bicia drobnej i średniej monety lennik pruski Jerzy Wilhelm,
który szelągi i półtoraki wydawał do roku 1633, a także kolejny dziedzic Łobżenicy, Mikołaj Sieniawski, któ-
rego najpóźniejsze kwartniki noszą datę 1630. 

Nie ozna-
czało to wpraw-
dzie braku
nowych emisji
monety drobnej,
lecz nie były to
emisje krajowe.
Przede wszyst-
kim mennica
miejska w
Rydze wybijała
szelągi i półto-
raki, aż do 1635
roku z imieniem
poległego pod
Lützen w 1632
roku Gustawa II
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Fot. 227. Polska, talar bezkrólewia z 1632 r., Bydgoszcz; ślady przebicia na talarze Zygmunta III;
WCN 36/350

               *31.   Zygmunt III Waza, dukat 1628, Bydgoszcz, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło SIGIS III D G

                         REX POL M D LIT R P M 16 - 28, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, powyżej litery I - I (Jakub

                         Jacobson van Emden -administrator mennicy bydgoskiej), wokoło napis SAM LIV NE NO SVE GOT

                         VAD Q HRI REX, złoto 3.48 g, moneta o ogromnej rzadkości z pięknym lustrem menniczym, tylko

                         nieznacznie gięta. Bardzo realistyczny portret króla w bogato zdobionej zbroi i precyzyjnie oddane

                         herby świadczą o wysokim poziomie artystycznym i technicznym mennicy bydgoskiej, która swoim

                         poziomem nie odbiegała zbytnio nawet od najlepszej wówczas mennicy gdańskiej. H-Cz. 9650 (R7),

                         T. 300, Kaleniecki s. 83                                                                                                                                    I/I-  125.000,-
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               *32.   Zygmunt III Waza, talar 1630, Bydgoszcz, Aw: Szerokie popiersie króla w prawo i napis wokoło

                         SIGIS III D G REX POL M D - LIT RVS PRV MASO, Rw: Wielopolowa tarcza herbowa i napis

                         wokołoSAM LIV NEC NO SVE - GOT VAD Q HR REX, srebro 28.97 g. Bardzo ładnie zachowane

                         lustro mennicze, wyraźne wszystkie detale oraz patyna podnoszą walory estetyczne tej monety.

                         Awers H-Cz. 1619, rewers H-Cz. 1617 podobny, Dav. 4316                                                                        I-/II+  25.000,-
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               *33.   Władysław IV Waza, talar 1634, Bydgoszcz, Aw: Półpostać króla w prawo i napis wokoło VLADIS

                         IIII D G REX POL - M D LIT RVS PRVS MAS, Rw: Tarcza herbowa, po bokach litery I - I (Jakub

                         Jacobson van Emden) i data, napis wokoło SAM LIV NE NO SVE - GOT VAND Q HR REX,

                         srebro 28.61 g, piękny egzemplarz ze starą tęczową patyną. H-Cz. 1752 podobny, Dav. 4326                     II+    10.000,-
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               *34.   Władysław IV Waza, talar 1641, Bydgoszcz, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokołoVLAD IIII

                         D G REX POL - M D LITV RVS PRVS MA, Rw: Tarcza herbowa, po bokach znak menniczy, data

                         i litery G - G (Gabriel Gerlöff, u dołu literki B-S, wokoło napis SAM LIV NEC NO SV - GOT VAN

                         Q HAE REX, srebro 28.57 g, delikatna patyna. H-Cz. 1821, Dav. 4330                                                      III+    12.500,-
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               *35.   Władysław IV Waza, pięciodukatówka 1642, Bydgoszcz, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło

                         VL IIII D G REX POL M D LI RV PR MA, Rw: Tarcza herbowa, po bokach znak mennicy bydgoskiej,

                         litery G - G (Gabriel Gerlöff i data 16 - 42, u dołu tarczy herb Sas i litery B - S w łańcuchu Orderu

                         Złotego Runa, napis wokoło SA LI NE NO SV - GO VA Q HAE REX, złoto 17.24 g. Ekstremalnie

                         rzadka i przepięknie zachowana moneta. Dotychczas wystąpiła dwukrotnie na akcjach: w 1979 roku

                         u Heinricha Wintera w Dusseldorfie i w 1999 roku w Lipsku na aukcji Leipziger Munzhandlung

                         (ten egzemplarz). H-Cz. -, Kaleniecki s. 220                                                                                                 I-/II+500.000,-



D[ei] G[ratia] REX POL[oniae] ET SVE[ciae] MAG[nus] DVX LIT[uaniae] RVSS[iae] PRVSS[iae] — MASO[viae] SA-

MOGI[tiae] LIVONIEQ3[ue] SMOLENS[ciae] SEVERI[ae] CZARNE[hoviae] ETC.

Zakaz bicia monety drobnej obejmował również miasta  pruskie . Mennica toruńska, czynna przez cały
czas, wybijała więc dukaty [Nr kat. 36], talary [Nr kat. 37] i bardzo rzadkie półtalary, nie zapominając również
o donatywach z efektownym widokiem miasta zza Wisły. Głównym wyrobem mennicy gdańskiej były dukaty
[Nr kat. 38], konsekwentnie bite w ostatnich latach Zygmunta III i przez całe królowanie Władysława IV. Wraz
z nimi bito również talary (przez kilka lat z niezwykłym popiersiem króla bez korony, ¾ w prawo [Fot. 233])
i nieliczne półtalary oraz donatywy z widokiem miasta zdjętym ze wzgórz na zachodzie. W 1642 roku pojawiły
się dwudukaty o takim przedstawieniu rewersu, jednak z charakterystycznym dla monet obiegowych napisem
MON AVREA CIVITATIS GEDANEN; podobnie w następnym roku panoramę wprowadzono na talary. Trudno nawet
powiedzieć, by te monety obiegowe różniły się od donatyw, jak wcześniej, jakością wykonania, ile że wszystkie
monety gdańskie Władysława IV są perfekcyjne projektem i techniką.

L e n n i k
pruski , elektor
Jerzy Wilhelm
(1619-40), prze-
dłużył, jak pa-
miętamy, emisję
monety drobnej i
średniej, ale osta-
tecznie podpo-
rządkował się
zakazowi sejmo-
wemu w 1633
roku. Być może,
jego propozycją
wyjścia z menni-
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               *36.   Władysław IV Waza, dukat 1641, Toruń, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło VLAD IIII D G

                         REX POL M D L RVS P, Rw: Herb Torunia, po bokach data i litery M - S (Melchior Schirmer), wokoło

                         napis MONETA AVREA CIVITATIS THORVNENS, złoto 3.51 g. Wyśmienicie zachowany

                         egzemplarz, nie gięty, jedna z pierwszych odbitek stempla. H-Cz. 5197 (R5), Kaleniecki s 244                     I    125.000,-

Fot. 234. Prusy Książęce, talar Jerzego Wilhelma z 1629 r., Królewiec; WCN 31/903
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               *37.   Władysław IV Waza, talar 1638, Toruń, Aw: Pólpostać króla w prawo i napis wokoło VLADIS IIII

                         D G REX POL ET SVEC M D L RVS PRVS, Rw: Herb Torunia, po bokach data i litery I - I (Jakub

                         Jacobson van Emden), wokoło napis MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS,

                         srebro 28.68 g. ciemna patyna, H-Cz. 1796, Dav. 4374                                                                                  II-     10.000,-



Zygmuntowej (zaślubionej w 1592 roku), Konstancji Zygmuntowej (1605) i Cecylii Renaty Władysławowej
(1637), oraz za pożyczkę od Władysława IV. Objąwszy zastaw, król Polski rozkazał uruchomić mennicę ksią-
żęcą, istniejącą na zamku opolskim. Wyszedł z niej w 1647 roku grosz trzykrajcarowy na stopę śląską. Król
ma tu tytuł polski i szwedzki, a moneta opisana jest jako należąca do księstw opolskiego i raciborskiego. Orzeł
w koronie na tarczy, ze Snopkiem na tarczy sercowej, mógłby być równie dobrze polski, jak opolski, ale korona
nad tarczą sugeruje tego pierwszego [Fot. 237]. 

Wstąpienie na tron Jana Kazimierza (1649-68) oznaczało kolejny obrót w toczonej w mennicach walce
postu z karnawałem. W 1649 roku trwał jeszcze deflacyjny post: mennica krakowska powitała nowego monar-
chę półtalarami i talarami [Nr kat. 39] z rozbudowaną tytulaturą obejmującą po staremu Smoleńsk, Siewierz,
Czernihów i wreszcie dziedziczne królowanie u Szwedów, Gotów i Wandalów [Fot. 238]. Na jednym z typów
dukata obyczajem węgierskim pokazano króla w pełnej postaci, w stroju koronacyjnym. Toruń wybił talary i
dukaty, Gdańsk sięgnął też po półtalary. Trwały dyskusje nad uporządkowaniem spraw menniczych. Mimo
wszelkie różnice
poglądów, wobec
nieustannie im-
portowanej infla-
cji twarde
trzymanie się po-
lityki deflacyjnej
oznaczało tylko
bierność i bezrad-
ność. Sejm war-
szawski 1649
roku, widząc na-
pływ „cudzo-
z i e m s k i e j
fałszywej mo-
nety”, podjął de-

115

               *38.   Władysław IV Waza, dukat 1647, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło VLAD IIII

                         D G R POL & SVE M D L R P, Rw: Herb Gdańska, poniżej litery G - R (Gerhard Rogge) i napis

                         wokoło MON AVREA CIVITAT GEDANEN, złoto 3.47 g, minimalne rysy w tle na rewersie,

                         ale ogólna prezencja bardzo dobra, patyna. H-Cz. 1869 (R1), Kaleniecki s. 276                                         II+    20.000,-

Fot. 238. Polska, talar Jana Kazimierza z 1649 r., Kraków; WCN 45/241
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               *39.   Jan II Kazimierz, talar 1649, Kraków, Aw: Półpostać króla i napis wokoło IOAN CASI DEI - G REX

                         POI (zamiast litery L jest litera I), M D L R, Rw: Pięciopolowa tarcza herbowa,po bokach litery G - P

                         (Gerhard Pyrami) i napis wokoło P M SA SE CZ NEC - NO SV GO VA H RE, srebro 28.54 g.

                         Bardzo rzadka i efektowna moneta, ciemna patyna. H-Cz. 10313 (R5), Dav. 4337, T. 100                            II     40.000,-
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               *40.   Jan II Kazimierz, talar 1650, Gdańsk — z kontrasygnaturą moskiewską Aleksego Michajłowicza

                         (1645-1676) z 1655 roku; tzw. jefimek, przeznaczony do opłacania wojsk operujących

                         w Rzeczypospolitej. Aw: Dwie kontrasygnatury: okrągły stempel kopiejki z carem na koniu

                         i prostokątny z datą 1655, srebro 28,70 g. Nazwa jefimek pochodzi od zrusycyzowanej niemieckiej

                         nazwy Joachimstaler, oznaczającej talara. Spaski 22                                                                                      III     30.000,-



[Fot. 253], ale — znów jak poprzednio —
grupa rzadkich drobnych monet nosi znaki
lub napisy wskazujące na Koronę szwedzką
jako emitenta — zwłaszcza orty z herbową
kompozycją z Lwa i Trzech Koron. Nie-
znany w literaturze szeląg z herbem Trzy
Korony i legendą SOLIDVS PRVSSIÆ z 1656
roku był na 2. aukcji WCN. Napisy o tej tre-
ści sugerują nadanie monecie statusu mo-
nety terytorialnej dla zajętych przez
Szwedów Prus.

Okupacji szwedzkiej nie uniknął tym
razem również Toruń (1656-58). Mennica
miejska została przejęta przez wojsko i wy-
bijała orty bez oznaczeń pochodzenia, tylko
z Trzema Koronami i nominałem „XVIII”
[Fot. 254]. I te monety miały zatem cechy
szwedzkich monet królewskich — więc
monet Prus szwedzkich. Były złej jakości i
już na początku 1659 roku wywołano je
z obiegu.

Jedynym miastem pruskim, które nie
wpuściło w swe mury nieproszonych gości
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               *41.   Jan II Kazimierz, dukat 1652/1, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS

                         D G R POL & S M D L R PR, Rw: Herb Gdańska, poniżej litery G - R (Gerhard Rogge) i napis

                         wokoło MON AUREA CIVITATIS GEDAN 1652/1 (data „1651” poprawiona na stemplu na „1652”),

                         złoto 3,25 g. Moneta o stemplach dukata, ma jednak wagę duńskiego guldena „reńskiego” (rhinsk

                         gylden). Wyśmienicie zachowany egzemplarz, nie gięty, rzadki. H-Cz. -, Kaleniecki s. 379 podaje

                         kilka notowań aukcyjnych, z których większość dotyczy tej właśnie monety.                                                 I      35.000,-

Fot. 254. Prusy szwedzkie, ort Karola X Gustawa bez daty, 1565-1658,
Toruń; WCN 45/251

Fot. 253. Elbląg, ort Karola X Gustawa z 1658 r.; WCN 45/259



28 XII podobny zakaz skierował na Litwę.
Jako odszkodowanie za zerwanie kontraktu
dał Boratyniemu w 1667 roku dzierżawę
mennic w Krakowie i Bydgoszczy. Za obo-
wiązującą uznano wciąż ordynację z 1658
roku i nakazano bić dukaty, talary, orty,
szóstaki, trojaki, półtoraki i grosze. W isto-
cie bito z tego tylko szóstaki, orty i znowu
podwójne dukaty zamiast pojedynczych,
jednak emisja szóstaków również zaczęła
budzić protesty. Próby naprawy systemu po-
zostawiły kilka próbnych złotówek z 1665
i 1668 roku, z których ostatnia — najwyraźniej nastawiona na ustabilizowanie kursu złotego na poziomie wy-
znaczanym przez orty — jest pożegnaniem króla Jana Kazimierza [Nr kat. 42]. Ekspresyjny portret króla zdra-
dza tę samą rękę, która rytowała w Poznaniu stemple do dwudukatów z dewizami z 1661 roku. Już 20 V 1668
roku uchwała sejmowa nakazała zamknąć mennice w Koronie i na Litwie. Po abdykacji króla konwokacja w
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               *42.   Jan II Kazimierz, złotówka próbna 1668, Bydgoszcz? Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło

                         IOAN CASIMIRVS herb Ślepowron D G REX POL & SVE, Rw: Ozdobna tarcza herbowa, poniżej

                         w kartuszu XXX / GROS, napis wokoło MONET NOVA A - RG REG POL, 1668, srebro 9.42 g,

                         stare ogniowe złocenie , UNIKAT z 38 aukcji WCN, rysunek tej monety pojawił się po raz pierwszy

                         w dziele Ignacego Zagórskiego -Monety Dawnej Polski, wydanym w 1845 roku pod poz 494.

                         Wszystkie dotychczas wydane katalogi monet polskich bazują na tym rysunku. W Skorowidzu Monet

                         Polskich autorstwa K. Beyera wydanym w 1862 roku figuruje ona pod poz. 560. Dziesięć lat póżniej

                         Beyer nabył ją wraz ze zbiorem Zygmunta hr. Czarneckiego (WNA 1907-1908, T. VI, Kraków 1908)

                         aby następnie odprzedać ją wraz z innymi monetami hrabiemu Potockiemu                                                  II-   100.000,-

Fot. 268. Litwa, szóstak Jana Kazimierza z 1666 r., Wilno; WCN 43/448
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               *43.  Jan II Kazimierz, dwudukat 1665, Toruń, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS

                         D G R POL & SVE M D L R P, Rw: Herb Torunia, po bokach data i litery HD - L (Hans David Lauer),

                         napis wokoło MONETA AVREA CIVI THORVNENSIS, złoto 6.92 g. Rzadka moneta wybita

                         cherakterystycznie pękniętym stemplem awersu mimo to doskonały stan zachowana, stara patyna.

                         H-Cz. 2291 (R4), Kaleniecki s. 447, T. 70.                                                                                                       I    100.000,-

               *44.   Jan II Kazimierz, dukat 1666, Toruń, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOAN CAS D G

                         REX POL ET SVE M D L R P, Rw: Herb Torunia, po bokach data i litery HD - L (Hans David Lauer),

                         wokoło napis MONETA AVREA CIVITA THORVNENSIS, złoto, 3.46 g. Bardzo pięknie zachowana

                         moneta, rocznik niezmiernie rzadko pojawiający się na aukcjach, stara patyna. H-Cz. 2307 (R5),

                         Kaleniecki -                                                                                                                                                        I-   125.000,-
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               *45.   Michał Korybut Wiśniowiecki, niedatowany owalny medal koronacyjny (1669) sygnowany IH

                         (Jan Höhn młodszy), Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło MICHAEL D G REX PO - M D L

                         RUS PRUS, Rw: Kula z napisem POLONIA pływająca na muszli, powyźej Orzeł i dwie

                         ręce wychodzące z obłoków, jedna z mieczem druga z berłem potrzymujące koronę i tetragram IHWH

                         w języku hebrajskim, wokoło napis DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM („Prawica Pańska

                         dokazała mocy” - Psalm 118:16, złoto 45 x 37 mm, 41.56 g, stara patyna. Höhn specjalizujący się

                         zwłaszcza w portrecie i popiersiach stworzył przepiękny i pełen ekspresji portret króla

                         z reminiscencjami sztuki francuskiej. Racz. 161, H-Cz. -                                                                                II-   250.000,-



Mennicę bydgoską otwarto w 1677 roku, a krakowską w dwa lata później. Wybijały przede wszystkim
szóstaki [Fot. 275] i orty [Fot. 276], więc główne monety obu walut, a do tego trojaki [Fot. 277], dukaty i dwu-
dukaty oraz bardzo rzadki talar (po raz pierwszy w polskim mennictwie z napisem na obrzeżu: INGENTIBVS

AVSIS QVO VIS MONSTRAT ITER). Na awersie popiersie królewskie występuje wymiennie w koronie lub, anty-
kizowane, w wieńcu laurowym i zbroi, okrytej draperią lub nie. Mimo występujących na monetach sygnatur,
ich podział pomiędzy obie mennice nie jest jasny i czeka na badacza.

Posłowie Prus Królewskich domagali się powrotu do stopy menniczej z 1654 roku, inaczej nie godzili się
na obieg u nich nowej monety. Wśród miast pruskich własną monetę bił tylko Gdańsk. Wobec nadmiaru sze-
lągów toruńskich nie podjęto tego nomi-
nału, z tradycyjnie bitych nominałów
zostały więc dukaty i dwudukaty. Te pierw-
sze wybijano stosunkowo licznie, ale z prze-
rwami. Najpierw stosowano na nich portret
tryumfalny, w wieńcu [Fot. 278], gdy w
sławnym roku 1683 zmieniono, prawdopo-
dobnie na obu nominałach (dwudukaty są
niedatowane) typ na popiersie w koronie
[Nr kat. 48], dzieło Johanna Höhna młod-
szego. To ostatnie pojawia się też na okaza-
łym talarze z 1685 roku [Fot. 279].
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               *46.   Michał Korybut Wiśniowiecki, dwudukat bez daty Gdańsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis

                         wokoło MICHAEL D G REX POL M D L R P, Rw: Herb Gdańska, poniżej litery D - L (Daniel Lesse)

                         i napis wokoło MON AUREA CIVITATIS GEDANENS, złoto 7.00g. Ekstremalnie rzadka moneta

                         w przepięknym stanie zachowania ze starą patyną. H-Cz. -, Bahr. 8568, Vos. 1082, Kaleniecki s. 460

                         (znalazł jedno notowanie na aukcji f-my Sotheby w 1966 roku), T.350 ?, znane egzemplarze pochodzą

                         ze zbiorów Sobańskiego, Potockiego, gabinetu numizmatycznego z Gimnazjum w Gdańsku i  gabinetu

                         na zamku w Malborku.                                                                                                                                   I-/II+200.000,-

Fot. 278. Gdańsk, dukat Jana III z 1677 r.; WCN 40/444
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               *47.   Jan III Sobieski, niesygnowany medal dziesięciodukatowy bez daty upamiętniający zwycięstwo

                         nad Turkami pod Chocimiem, Aw; Popiersie króla w prawo i napis wokoło IOANNES III D G REX

                         POL M D LIT RUSS PRUS &C, Rw: Obóz turecki szturmowany przez wojska polsko-litewskie,

                         z lewej Chocim, za rzeka widok twierdzy kamienieckiej, złoto 44 mm, 34.58 g, lekko uszkodzone

                         obrzeże, na którym wydrapane grafitti (XIIII). Medal upamiętniający Wiktorię Chocimską

                         w 1673 roku lecz wybity najwcześniej w 1676 r., po koronacji. Racz. 187, H-Cz. -                                        II   150.000,-
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7. „Aby Tynfy przeciwko Szelągom ordynaryiną kurrencyą miały” (1685-1748)

Uchwała sejmowa z 1685 roku o zamknięciu mennic Rzeczypospolitej nie dotyczyła miast pruskich, które
żyły już w innym systemie pieniężnym, a nadto nie dzieliły się zyskiem menniczym z Koroną, więc motyw
„fruktyfikowania” ich nie dotyczył. Dotyczył ich wszelako brak srebra, toteż Gdańsk do końca panowania
Jana III przeprowadził dwie tylko akcje mennicze. W 1688 roku wybito dukaty [Fot. 281] i bilonowe szelągi
[Fot. 282]. Te ostatnie, z monogramem królewskim I3R oraz poziomym napisem jak dawniej (ale bez godła
Gdańska!), przeznaczono na miejscowy rynek i wykonano w liczbie 128 220 egzemplarzy. Mimo to jednak
żaden z nich nie został znaleziony w Gdańsku. Być może, dalsze badania wyjaśnią tę zagadkę. W 1692 roku
wybito dukaty oraz nowozaprojektowany dwudukat i próbny czterodukat, Wobec braku miejscowej emisji mo-
nety obiegowej, na rynku gdańskim zapanowały nie tylko książęco-pruskie orty i szóstaki, ale również sze-
lągi.

Już w 1688 roku czyniono zabiegi
około ponownego otwarcia mennicy koron-
nej, które wszelako nie odniosły skutku.
Mennica bydgoska — duży, dobrze wypo-
sażony zakład, wypełniający całą Wyspę
Młyńską w tym mieście — mimo uchwały
zdążyła jeszcze wybić orty i szóstaki z datą
1686. Wciąż ją utrzymywano, sporządzając
kolejne inwentarze, aż do roku 1765, kiedy
resztki narzędzi przewieziono do Warszawy.
Mennicę krakowską rozprzedano na złom
w 1688 roku.

               *48.   Jan III Sobieski, dwudukat bez daty, Gdańsk, Aw: Popiersie króla w koronie w prawo i napis wokoło

                         IOAN III D G REX POL M D L RUS PR, Rw: Herb Gdańska, niżej litery D - L (Daniel Lesse),

                         wokoło napis  MON AUREA CIVITAT GEDANENS, złoto 6.98 g. Pięknie zachowana moneta

                         z bardzo realistycznym portretem króla w bogato zdobionej zbroi, ładna stara patyna. H-Cz. 2534 (R4),

                         Bahr. 8571, Kaleniecki s. 481                                                                                                                            I    125.000,-

Fot. 281. Gdańsk, dukat Jana III z 1688 r.; WCN 41/339
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[Fot. 287]. Jest to gwiazda — również duńskiego — Orderu Dannebroga. Król nie był kawalerem tego orderu,
był nim natomiast odpowiedzialny za tę emisje jego kanclerz, hrabia Wolf Dietrich von Beichlingen, który za
tę pyszną ekstrawagancję popadł w niełaskę i trafił na sześć lat do Königsteinu. Istnieją również półdukaty i
dukaty z Lipska z lat 1702-1703 z polską tytulaturą, otaczającą popiersie króla na postumencie. W latach
1702–1706 bito w Lipsku szóstaki [Fot. 288] polskiego typu z napisem GROS ARG SEX R POL & ELECT SAX, na-
tomiast analogiczne orty mają napis jak po-
przednio. 

Lepiej naświetlona — dzięki bada-
niom Walentina Riabcewicza i Wiktora Ka-
kareki — okazała się emisja szóstaków
litewskich z lat 1706-1707 [Fot. 289], długo
katalogowanych jako wyroby mennicy gro-
dzieńskiej. Pod koniec 1705 Generalność
Konfederacji Sandomierskiej w Grodnie
upoważniła podskarbiego litewskiego Lud-
wika Konstantego Pocieja do otwarcia men-
nicy. Nie udało się to ani w Wielkim
Księstwie, opanowanym przez Szwedów i
stronników antykróla Stanisława I (samo
Grodno zostało wkrótce oblężone), ani w
Koronie. Na mocy porozumienia z carem
Piotrem I, zawartego jeszcze 28 VI 1703 w
Neuenschanz, wsparcie rosyjskie dla Au-
gusta II zostało wypłacone po części w mo-
netach litewskich bitych w Rosji. Wykonała
je na walcach Mennica Admiralicji (Kada-
szewska) w Moskwie, a autoryzował Pociej.
Ich zawartość kruszcu oceniana jest na
około połowę przepisanej obowiązującą or-
dynacją z 1658 roku. Niepewny jest nato-

               *49.   August II, półdukat 1699, Drezno, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło D G FRID AUG 

                         REX POL - DUX SAX I C M A & W, Rw: Tarcza herbowa pomiędzy gałązkami palmowymi,

                         poniżej litery I L H (Johann Lorenz Holland), wokoło napis 99 SAC ROM IMP ARCHIM ET

                         ELECT 16, złoto 1.76 g. Bardzo ładnie zachowany egzemplarz z pięknym lustrem menniczym.

                         Kahnt 76, Baumgarten 654, Merseb. 1422                                                                                                      II+      8.000,-

Fot. 289. Litwa (Rosja), szóstak Augusta II z 1706 r., Moskwa;
WCN 43/479

Fot. 290. Rosja, tymf na stopę litewską Piotra I z 1708 r., Moskwa;
WCN 16/1242
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               *50.   August II, talar dworski bez daty (1708/1710), Drezno, Aw: Ukoronowany monogram króla,

                         poniżej 32 gr. Rw: Motyl (Parnassius Apollo -niepylak Apollo) z trzema parami skrzydeł, srebro 30.35 g.

                         Pięknie zaprojektowana i wykonana moneta z charakterystycznie nieco wklęsłym awersem i wypukłym

                         rewersem, piękne lustro mennicze. Powód wybicia całej serii monet z motylem nie jest do końca znany.

                         W starszej literaturze numizmatycznej (Merseburger) przyjmowało się, że zostały one wyemitowane

                         dla uczczenia hrabiny Cosel. Kahnt 259, Schnee 1007, Dav. 1616                                                                  I    100.000,-
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               *51.   August II, medal pośmiertny 1733, Aw: Popiersie w prawo, w otoku napis D G AVGVSTVS II

                         REX POLON ELECT SAXON, poniżej sygnatura Vestner F., Rw: Piramida z atrybutami Herkulesa,

                         po lewej wzlatujący anioł z portretem króla, w otoku INFERTVR VINDEX TERRAE RADIANTIBVS

                         ASTRIS Ovid, w odcinku napis MORTALES EXVIT ARTVS / VARSOVIAE KAL FEBR /

                         MDCCXXXIII, srebro 28.44 g, 44,2 mm, efektowny, bardzo dobrze zachowany i rzadki medal,

                         patyna. H-Cz. 2683 (R2), Racz.362,                                                                                                                II+      8.000,-
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               *52.   August III, medal koronacyjny autorstwa H. P. Groskurta 1734 r, Aw; Popiersie króla w peruce

                         i w zbroi w prawo, napis w otoku D G AVGVSTVS III REX POL M D LITH D SAX EL, Rw: Scena

                         koronacji; wokół klęczącego króla stoją dostojnicy świeccy i kościelni, napis w otoku CONCORDIBVS

                         LIBERAE GENTIS SVFFRAGIIS, w odcinku ELECT V OCT MDCCXXXIII CORONATVS XVII

                         IAN MDCCXXXIV, srebro 55 mm, 57.87 g. Wyśmienicie zachowany bardzo efektowny i rzadki medal

                         ze starą patyna, Racz. 370, H-Cz. 2751 (R2)                                                                                                    I      15.000,-
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               *53.   August III, szeląg 1749, Gubin, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło AVGVSTVS III REX

                         POL, Rw: Tarcza herbowa Królestwa Polskiego i Litwy, powyżej napis EL SAX 1749, niespotykana

                         i bardzo rzadka w tak pięknym stanie zachowania moneta w pudełku PCGS z certyfikatem MS63BN,

                         stara, piękna patyna. Kahnt 701, Merseb. 1793                                                                                                I        1.000,-

               *54.   August III, dukat 1753, Lipsk, Aw: Popiersie króla w prawo i napis wokoło D G AVGVSTVS III REX

                         POLONIARUM, Rw: Tarcza herbowa pomiędzy gałązkami palmowymi, poniżej litery E D C (Ernest

                         Dietrich Croll), wokoło napis SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1753, złoto 3.46 g. Wyśmienicie

                         zachowana moneta z tarczą herbową Rzeczpospolitej. Kahnt 663 wariant b z małym popiersiem króla,

                         H-Cz. 2813 (R2), Kaleniecki s. 493                                                                                                                   I      40.000,-
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Piotr Mikołaj Gartenberg, wystąpił z propo-
zycją powrotu do starego systemu i przed-
stawił próby szóstaków i tymfów (ortów)
[Nr kat. 55]. Propozycję odrzucono i nowy
system zatwierdził jesienią Sejm. 

Stary system dogorywał tymczasem na
północy. Wprowadzony już w 1763 roku na
tron kurlandzki Ernest Jan Biron przejął
mennicę mitawską w ruchu. W miedzi do
szelągów [Fot. 318] dodano grosze, ale bito
też w tym roku i następnym grosze bilo-
nowe (przypomnijmy, że grosz miedziany
nie odpowiadał wartością „srebrnemu”), a
do tego trojaki, szóstaki [Fot. 319], tymfy,
dukaty i dwudukaty. O ile te ostatnie, dziś
zaginione, były raczej przeznaczone do
użytku dworskiego, to znane z kilku od-
mian dukaty wybito w większej liczbie. Typ
monetarny kontynuuje schemat ustalony w
czasach księcia Karola (choć w nieco lep-
szym wykonaniu), jedynie grosz srebrny
otrzymał monogram księcia „EI” (wzoro-
wany na monogramie jego protektorki, Ka-
tarzyny II) [Fot. 320]. Ostatnia emisja
monet kurlandzkich, z 1780 roku, nosi już
portret następnego władcy, Piotra Birona

Fot. 318. Kurlandia, szeląg miedziany Ernesta Jana Birona z 1764 r.,
Mitawa; WCN 33/819

Fot. 319. Kurlandia, szóstak bilonowy Ernesta Jana Birona z 1764 r.,
Mitawa; WCN 31/883

               *55.   Stanisław August Poniatowski, próbny ort (18 groszy) 1766, Warszawa, Aw: Popiersie króla w prawo

                         i napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Tarcza herbowa pomiędzy gałązkami       

                         laurowymi, niżej literki F - S (Fryderyk Wilhelm Sylm) i nominał 1 - 8, wokoło napis 66 2/3 EX

                         MARCA PURA COL 1766, srebro 5.36 g, moneta ekstremalnej rzadości, lekko justowana na rewersie,

                         delikatna patyna. Próbne szóstaki i orty były wybite w minimalnych ilościach tylkow 1766 roku i nie

                         uzyskały akceptacji jako monety obiegowe. Plage 2, T. 100, w cenniku Berezowskiego jedna

                         z najdroższych monet Poniatowskiego wyceniona na 250 złotych.                                                                   II     75.000,-
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               *57.   Stanisław August Poniatowski, dukat 1766, Warszawa, Aw: Postać króla w stroju koronacyjnym,

                         poniżej literki IPH (Jan Filip Holzhaeusser) i napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL

                         M D L, Rw: Pięciowierszowy napis w ozdobnej tarczy MON AUR / POLON AD / LEG IMP /

                         1766 / FS (Fryderyk Wilhelm Sylm), złoto 3.45 g. Bardzo rzadka moneta i ładnie zaprojektowana

                         przez największego medaliera epoki stanisławowskiej J F Holzhäussera. Starannie wykonana

                         w nowootwartej (1766) bogato wyposażonej i nowoczesnej na owe czasy mennicy warszawskiej.

                         Bardzo ładnie zachowany egzemplarz ze starą patyną. Plage 419, H-Cz. 5325 (R7).                                  I-/II+125.000,-

               *56.   Stanisław August Poniatowski, trojak 1765, Kraków, Aw: Popiersie króla w zbroi w prawo i napis

                         wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Tarcza herbowa, poniżej litera g (Piotr

                         Mikołaj Gartenberg Sadogórski) i napis wokoło GROSSVS POLON TRIPLEX 1765, ładnie,

                         centrycznie wybity egzemplarz z głęboką patyną, bardzo rzadki w tak ładnym stanie zachowania,

                         stemple rytował Jacob Friedrich Stieler z Drezna, Iger K.65.2.a (R2), Plage 141                                         II+      5.000,-



161

               *59.   Stanisław August Poniatowski, próbny dwugrosz (półzłotek) 1771, Warszawa, Aw: Ukoronowany

                         monogram króla, Rw: Salamandra w ogniu, powyżej napis NOT TIMET poniżej w odcinku 1771,

                         wybity w srebrze na grubym krążku 3.33 g. Przepięknie zachowana moneta autorstwa

                         J F Holzhaeussera, tęczowa stara patyna. Plage 469, H-Cz. -, egzemplarz nie notowany w handlu              I      10.000,-

               *58.   Stanisław August Poniatowski, odbitka w srebrze próbnego dukata z 1779 r, Warszawa, Aw: Głowa

                         króla w prawo i napis wokoło STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Tarcza herbowa, po bokach

                         data 17 - 79, poniżej litery E B (Efraim Brenn), wybity na grubym krążku o wadze 6.69 g, Plage 476,

                         nie notowany w handlu                                                                                                                                      II     10.000,-
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               *60.   Stanisław August Poniatowski, talar 1792, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo i napis wokoło

                         STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POLON M D LITUAN, Rw: Tarcza herbowa pomiędzy

                         gałązką dębową i laurową, niżej litery M - V, wokoło napis 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENS,

                         1792, napis na obrzeżu FIDEI PUBLICAE PIGNUS,  srebro 27.68 g, lekko justowana, ale pięknie

                         zachowana i bardzo rzadka moneta. H-Cz. 3343 (R5), Plage 409, w cenniku Berezowskiego

                         75 złotych (jeden z najrzadszych talarów Poniatowskiego)                                                                           I-/II+  20.000,-
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Odejście od waluty konwencyjnej w 1787 roku miało dalej idące konsekwencje dla całego systemu mo-
netarnego. Bezcelowe stało się wybijanie srebrnych groszy i dwugroszy, do których wszak odnoszone były
także złotówki [Fot. 331] i dwuzłotówki. O dziwo jednak, te ostatnie oznaczenia (4 GR i 8 GR) zachowano nie
tylko po reformie 1787 roku, ale i następnej. Monetą łączącą kurant z miedzią zostały nowowprowadzone dzie-
sięciogroszówki, wciąż pełnowartościowe, dość ubogie w szacie zewnętrznej [Fot. 332]. Złote i talary
[Nr kat. 60] o obniżonym standardzie dla odróżnienia otrzymały na rewersach herb na tarczy francuskiej, pro-
stokątnej, zamiast kolistej. Wśród monet obiegowych wyróżnia się talar z 1793 roku, o zupełnie zmienionych
przedstawieniach, czysto napisowy z obu stron i gloryfikujący Konfederację Targowicką [Fot. 333]. Powtarzana

Fot. 334. Polska, talar sześciozłotowy Stanisława Augusta z 1795 r., Warszawa; WCN 45/336

               *61.   Stanisław August Poniatowski, trojak 1794, Warszawa, Aw: Głowa króla w prawo i napis wokoło

                         STANISLAUS AUG D G REX POL M D L, Rw: Tarcza herbowa, poniżej litery M V, wokoło napis

                         GROSSUS POLON TRIPLEX 1794, idealny, wyśmienity egzemplarz ze starą patyną. Z roku 1794

                         pochodzą ostatnie trojaki Poniatowskiego. Iger Wa.94.1.a (R1), Plage 206                                                     I        3.000,-
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               *62.   Powstanie Kościuszkowskie, 1.000 złotych 8.06.1794, seria A, numeracja 142, Lucow 37.a (R7),

                         Miłczak A7, na prawym marginesie kilka podklejonych naddarć od strony odwrotnej, niewielkie

                         zaplamienia papieru, parę nieznacznych przedarć w środku banknotu, ale mimo to wyjątkowo

                         ładnie zachowany jak na ten niezmiernie rzadki typ banknotu nie występującego w handlu,

                         egzemplarz z „Kolekcji Lucow” ilustrowany w katalogu kolekcji                                                                  III-  100.000,-
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               *63.   Księstwo Warszawskie, talar 1811, Warszawa, Aw: Głowa króla saskiego w prawo i napis wokoło

                         FRID AVG REX SAX DVX VARSOV, Rw: Tarcza herbowa i dwie gałązki palmowe, powyżej

                         data 18 - 11, poniżej litery I - B / TALAR, srebro 22.88 g, minimalne wady źle walcowanej srebrnej

                         blachy charakterystyczne dla monet z tej epoki. Plage 114, Dav 247                                                              II       5.000,-



szelągach herb jest mały, na groszach postawiony na półce i trzymany przez lwy. Monety bito do roku 1812.
Miasto skapitulowało przed armią rosyjską 29 listopada 1813 roku i zostało wcielone do Prus. Monety wyco-
fano — prawdopodobnie z uwagi na silnie
kredytowy charakter — już na początku
pruskiej reformy monetarnej w 1821 roku,
mimo że innym starym monetom zezwo-
lono na obieg do 1839 roku.

W obliczu upadku Księstwa Warszaw-
skiego 5 II 1813 roku zamknięto też men-
nicę warszawską, ale niebawem otwarto ją
ponownie, pod władzą Rady Najwyż-
sze j  Tymczasowej (rządu okupacyj-
nego), nadal bijąc monety pod stemplami
Księstwa. Emisję kontynuowano nawet w
1815 roku, bijąc głównie złotówki z prze-
szłoroczną datą. Bilety kasowe wycofano
ukazem cesarza rosyjskiego, Aleksandra I,
z 31 X 1813 roku. Znakomita ich większość
została ostemplowana [Nr kat. 65]. Ostem-
plowane — jak pisze Czesław Miłczak —
były przeznaczone do wykupu, do którego
nie doszło.

Od stycznia do listopada 1813 roku
wojska rosyjskie oblegały twierdzę Za-
mość. Trzeciego września dowództwo po-
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               *64.   Księstwo Warszawskie, dukat 1813, Warszawa, Aw: Głowa króla i napis FRID AUG REX SAX

                         DUX VARSOV, Rw: Tarcza herbowa i dwie gałązki palmowe, poniżej litery I B, wokoło napis

                         AUREUS NUMMUS DUCAT VARSOV, złoto 3.50 g, stara patyna. Najrzadsza moneta Księstwa

                         Warszawskiego, w cenniku Berezowskiego wyceniona na 150 złotych, znana ze zbiorów Geldmuseum

                         Deutsche Bundesbank we Frankfurcie oraz Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie. Egzemplarz

                         pochodzi z 30 aukcji WCN. Plage 118, H-Cz. 3477 (R5)                                                                                 II     80.000,-

Fot. 354. Gdańsk, szeląg I Wolnego Miasta z 1808 r.; WCN 74160

Fot. 355. Gdańsk, grosz I Wolnego Miasta z 1809 r.; WCN 32/611



jednak nie zaznaczono w napisie GROSCHEN GR. HERZ. POSEN), odpowiadające 1/180 i 1/90 talara według stopy
Graumanna. Wzorowano je — zarówno pod względem stopy, jak wyglądu — na dwukrotnie większych gro-
szach Prus właściwych (tzn. Wschodnich i Zachodnich) z lat 1810-12. Oznaczono je herbem Królestwa Pru-
skiego, a nie Wielkiego Księstwa: orłem z inicjałami FRW na piersi (Fridericus Wilhelmus Rex; rzadko widoczne
nawet na dobrze zachowanych egzempla-
rzach trojaków) [Fot. 359].

W wyniku reformy monetarnej, unifi-
kującej system monetarny Króles twa
Pruskiego w latach 1821-26, w obiegu
znalazły się monety w pełni odpowiadające
wartością jednostkom tradycyjnym: dwufe-
nigówka (równa groszowi poznańskiemu) i
czterofenigówka (równa groszowi pru-
skiemu) [Fot. 360]. Przetrwała też złotówka
— Sechsteltaler [Fot. 361], aż do reformy
markowej w 1873 roku.
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               *65.   Księstwo Warszawskie, bilet kasowy, 2 talary 1.10.1810, litera B, numeracja 81440, podpis

                         komisarza „Józef Jaraczewski”, na stronie odwrotnej stempel „KOMMIS: CENTRAL: LIKWID:”,

                         Lucow 61 (R3), Miłczak A13.bb, załamany jedynie lewy górny róg, bez naddarć, niewielkie

                         prześwity po lewej stronie, mimo to wyśmienity stan zachowania                                                                    I-     10.000,-

Fot. 359. Wielkie Księstwo Poznańskie, grosz Fryderyka Wilhelma III
z 1816 r., Berlin; WCN 14/564



z 20 X 1818 roku o dziesięciozłotówki, dwukrotnie cięższe od pięciozłotówek. Książę namiestnik Józef Zają-
czek zastrzegł jednak, by te reprezentacyjne monety wybijano tylko na nowych maszynach, zapewniających
prostopadłe obrzeża.

Tak utworzony system był daleki od
realizowanych właśnie w Europie Zachod-
niej ideałów stabilnego, opartego na
kruszcu pieniądza. Wskazują na to wysokie
opłaty za przebicie kruszcu oraz stała ten-
dencja do inflacji bilonowej. Rozwinięte
gospodarczo kraje, nawet tak wyniszczone
wojną i obciążone kontrybucjami, jak Fran-
cja, zarzucały wówczas samo pojęcie zysku
menniczego, w słusznym przekonaniu, że
zdrowy i klarowny obieg monetarny daje
więcej wpływów z podatków, ceł itp., niż
niewielkie w końcu zyski z obniżenia war-
tości drobnych monet (utopijny program
Stanisława Augusta wyprzedzał swą epokę).
Bilon traktowano tam jako pomocniczy i
reglamentowany znak pieniężny. W Polsce
natomiast od mennicy oczekiwano samo-
wystarczalności finansowej i opłacania de-
ficytowego bicia kurantu zyskami z emisji
bilonu. Jeśli powodem takiej polityki był ka-
tastrofalny dług publiczny w 1815 i następ-
nych latach, to w latach dwudziestych, gdy
sytuacja skarbu państwa uległa znacznej po-
prawie, można było oczekiwać jej zmiany.
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               *66.   Królestwo Polskie, Aleksander I, 25 złotych 1823, Warszawa, Aw: Głowa cara w prawo i napis

                         wokoło ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI, Rw: Orzeł Królestwo Polskiego,

                         po bokach ogona litery I - B, wokoło napis 52 Z GRZ CZ KOL 1823 25 ZŁOT POLSK, złoto 4.92 g,

                         bardzo ładnie zachowana i bardzo rzadka moneta wyceniona w cenniku Berezowskiego na 100 złotych.

                         Plage 16, Bitkin 816 (R2)                                                                                                                                  II     50.000,-

Fot. 364. Polska, pięciogroszówka Aleksandra I z 1818 r., Warszawa;
WCN 27/508

Fot. 365. Polska, grosz Aleksandra I z 1816 r., Warszawa; WCN 36/600



181

               *67.   Królestwo Polskie, Mikołaj I, 10 złotych 1827, Warszawa, Aw: Orzeł Królestwa Polskiego,

                         po bokach ogona litery F - H, poniżej półkolisty napis 10 ZŁOTYCH POLSKICH, wokoło napis

                         MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KRÓL POLSKI PANUIĄCY, Rw: Głowa Aleksandra I w prawo

                         i napis wokoło ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLSK 1815, bardzo rzadka,

                         wyceniona w cenniku Berezowskiego na 140 złotych i świetnie zachowana moneta ze starą patyną.

                         Ewenement w numizmatyce polskiej, gdzie zamiast portretu aktualnie panującego Mikołaja I

                         umieszczony został wizerunek Aleksandra I traktowanego jako wskrzesiciela odrodzonego

                         po zawieruchach wojen napoleońskich Kólestwa Polskiego. Plage 30, Bitkin 984 (R2)                                 I-   125.000,-



183

               *68.   Królestwo Polskie, Mikołaj I, 10 złotych 1824, litera B, numeracja 169780, podpisy:

                         „W. Sobolewski” i „Sta. H. Sołtyk”, Lucow 107 (R8), Miłczak A16.f, kilka naddarć, ślady kleju

                         w narożnikach na stronie odwrotnej, niewystępujący w handlu banknot w dość ładnym stanie

                         zachowania, niezmierna rzadkość, egzemplarz z „Kolekcji Lucow” ilustrowany w katalogu kolekcji         IV+   75.000,-



185

               *69.   Królestwo Polskie, Mikołaj I, 100 złotych 1830, seria 34, numeracja 864553, podpisy: „Lubowidzki”

                         i „M. Engelhardt”, Lucow 131.a (R8), Miłczak A21.ba, po nieznacznej konserwacji, kilka naddarć

                         i prześwitów na załamaniach, mimo bardzo cienkiego papieru użytego do druku tych banknotów

                         egzemplarz ten jest bardzo ładnie zachowany, duża rzadkość, egzemplarz z „Kolekcji Lucow”

                         ilustrowany w katalogu kolekcji                                                                                                                      IV+   75.000,-



187

               *70.   Powstanie Listopadowe, pamiątkowe pudełko z monetami i banknotem Powstania Listopadowego

                         oklejone pluszem wiśniowego koloru. Na wierzchu srebrny Orzeł Królestwa Polskiego i ozdobny

                         kartusz z wytłoczonym napisem: Dawne wyrocznie Lecha Niebo wam ogłasza / Polacy to wasz Orzeł

                         ta ziemia iest wasza. Wewnątrz pudełka oklejonego czarnym pluszem obramowanym złotą lamówką

                         leżą z zagłębieniach monety: dukat, 5 i 2 złote, 10 i 3 grosze (stan I- / III+) oraz banknot 1 złoty

                         (stan IV po lekkiej konserwacji), stan pudełka bardzo dobry. Całość w pluszowym etui koloru

                         wiśniowego. Bardzo ładnie zachowana i bardzo cenna pamiątka zrywu narodowego jakim było

                         Powstanie Listopadowe. Władze carskie czyniły przez wiele lat wszystko co w ich mocy aby takie

                         pamiątki zniszczyć. Tym większa jest rzadkość tych, które ocalały.                                                               I-/IV   15.000,-



dotychczasowych monet dwuwalutowych, dostosowanych do nominałów polskich, zwykłymi monetami ro-
syjskimi zaopatrzonymi jednak w przeliczniki wartości w pieniądzu polskim. Ukaz cesarski z 21 I 1841 roku
wprowadził od 1 stycznia następnego roku funt rosyjski (409,512 g) jako podstawę mennictwa, a rubel srebrem
jako obowiązującą w Polsce walutę. W niej musiały być prowadzone rachunki państwowe i publiczne oraz
kontrakty sądowe. Monety bez rosyjskich
napisów miały być stopniowo wycofane.
Na walutę rublową miały też opiewać ban-
knoty Banku Polskiego. Zakres dwunomi-
nałowych oznaczeń był dyskutowany
między Warszawą a Petersburgiem. Osta-
tecznie w maju 1841 roku cesarz zdecydo-
wał o przerwaniu emisji dotychczasowego
polsko-rosyjskiego kurantu i wprowadzeniu
nowych kurentnych monet dwujęzycznych,
odpowiadających rosyjskim 25 [Fot. 388],
20 [Nr kat. 71], 10 i 5 kopiejek. Dwa pierw-
sze nominały zrealizowano w latach
1842–50; dwa niższe pozostały tylko pró-
bami, bo na wniosek namiestnika Króle-
stwa nowy minister finansów, hr. Turkuł,
zezwolił jeszcze w lipcu 1841 roku na dal-
szą emisję bilonu o wartościach 1
[Fot. 389], 3, 5 [Fot. 390] i 10 gr na kwotę
450 000 rubli — wyraźnie skarb Królestwa
był przyzwyczajony do tych metod finanso-
wania mennicy. Zgoda jednak była opat-
rzona zastrzeżeniem, by nowo bite monety
niepełnowartościowe miały datę 1840 roku,
gdyż po tym roku nie odpowiadają juz obo-
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               *71.   Zabór rosyjski, Mikołaj I, 20 kopiejek = 40 groszy 1850 MW, Warszawa, Aw: Orzeł carski i litery

                         M - W, Rw: Napis w wieńcu z liści laurowych i dębowych, odmiana z pojedynczym wiązaniem

                         wieńca, rzadkie, wyśmienity egzemplarz z patyną. Plage 395, Bitkin 1262 (R1)                                             I        4.000,-

Fot. 391. Polska, zabór rosyjski, dziesięciogroszówka z 1841 r.,
Warszawa; WCN 9/878

Fot. 392. Polska, zabór rosyjski, dziesięciogroszówka z datą 1840 r.,
wybita w latach 1855-65, Warszawa; WCN 44/690



195

               *72.   Zabór rosyjski, 3 ruble srebrem 1841, seria J, numeracja 330938, podpisy: „Lubowidzki” i „Wenzl”,

                         Lucow 141 (R6) - ale nie notuje tej serii, Miłczak A23.d - ale nie notuje tej serii, bez naddarć

                         ani prześwitów, wyjątkowo pięknie zachowany jak na ten typ banknotu z pierwszego roku emisji,

                         delikatnie postrzępione krawędzie papieru, co jest typowe dla XIX-wiecznych banknotów                           III+    25.000,-



197

               *73.   Zabór rosyjski, 10 rubli srebrem 1844, seria K, numeracja 281345, podpisy: „J. Tymowski”

                         i „A. Korostovzeff”, Lucow 146 (R8), Miłczak A27.c, niewielkie prześwity papieru na załamaniach,

                         bez większych naddarć, niezwykle rzadki, niespotykany w handlu od wielu lat, nienaganny stan

                         zachowania, egzemplarz z „Kolekcji Lucow” ilustrowany w katalogu kolekcji                                             III-  100.000,-



199

               *74.   Powstanie Styczniowe, płyta do druku strony głównej banknotu 2 złote z 1863 roku, banknoty

                         z Powstania Styczniowego nie są znane, gdyż cały nakład został zniszczony — pozostały jedynie

                         projekty, płyty do druku i papier ze znakami wodnymi. Płyta ta została wykonana z metalu

                         trawionego; pozostawiono miejsca na pieczęcie lub suche pieczęcie, UNIKAT !                                             I      25.000,-



203

               *75.   Generał-Gubernatorstwo Warszawskie, bilet Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej,

                         100 marek polskich 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 507292, Lucow 264 (R5), Miłczak 6.a,

                         złamane w pionie, ale bardzo ładnie zachowane, niespotykane w tym stanie zachowania,

                         egzemplarz z „Kolekcji Lucow”                                                                                                                        II       2.000,-



205

               *76.   II Rzeczpospolita Polska, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, 500 marek polskich 15.01.1919,

                         bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 312 / 311.a (R8), Miłczak 17 - ale bez oznaczenia serii

                         i numeracji, wyjątkowo rzadki, pierwszy banknot wolnej Polski, wyśmienity stan zachowania,

                         egzemplarz z „Kolekcji Lucow”                                                                                                                         I      10.000,-



porządkowywały bieżącą emisję potrzebom gospodarki wojennej. Pierwszy w pełni polski banknot o nominale
500 mkp. z 15 I 1919 roku [Nr kat. 76] nawiązuje jeszcze formą do not Kriesa, ale już 100 mkp. z datą
15 II 1919 jest projektem oryginalnym [Fot. 418]. Projektantem tego i innych wczesnych papierowych znaków
pieniężnych był znakomity grafik, Adam Jerzy Półtawski (1881-1952). Najbardziej znana, bo obfita i w wyniku
późniejszej hiperinflacji niewymieniona przez użytkowników, jest seria banknotów z portretami Kościuszki i
królowej Jadwigi, projektowana i drukowana w Wiedeńskiej Drukarni Państwowej (Wiener Staatsdruckerei),
o ciężkiej, secesyjnej stylistyce [Fot. 419].

Na terenie Poznańskiego Naczelna Rada Ludowa powołała emisyjny Bank dla Polski Zachodniej, który
w niejasnych okolicznościach przygotowywał emisję w markach niemieckich. Zachowane okazy [Fot. 420],
niewprowadzone nigdy do obiegu, nie mają jednak daty emisji, a datę ważności (31 XII 1919), co świadczy,
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               *77.   II Rzeczpospolita Polska, 10.000.000 marek polskich 1923, seria AA, numeracja 567744,

                         Lucow 459 (R5), Miłczak 39.b, niewielka dziurka po szpilce nieumniejszająca piękności tego

                         egzemplarza, duża rzadkość w tym stanie zachowania, egzemplarz z „Kolekcji Lucow” ilustrowany

                         w katalogu kolekcji                                                                                                                                           I/I-      3.000,-



209

               *78.   II Rzeczpospolita Polska, 20 złotych 28.02.1919, seria A.13, numeracja 000101, Lucow 579 (R7),

                         Miłczak 51.b, małe naddarcia na marginesie, kilka załamań, ciekawa numeracja banknotu,

                         bardzo rzadkie nawet w tym stanie zachowania                                                                                              III+      7.500,-



211

               *79.   II Rzeczpospolita Polska, 5 złotych 1925, Warszawa, “Konstytucja” odmiana stuperełkowa wybita

                         głębokim stemplem i z dużym znakiem mennicy warszawskiej, na obrzeżu praktycznie nie widać

                         napisu, srebro 24.95 g. Bardzo efektowna i bez wątpienia jedna z najpiękniej zaprojektowanych

                         monet II Rzeczpospolitej, wybita w nieznanym nakładzie. Egzemplarz pochodzi z 7 aukcji WCN.

                         Parchimowicz P 139d                                                                                                                                         I      60.000,-



213

               *80.   II Rzeczpospolita Polska, 10 złotych 1933, Warszawa, Jan III Sobieski, na rewersie wypukły napis

                         PRÓBA, klipa, srebro 28.53 g, nakład 100 sztuk, bardzo rzadkie, patyna, Moneta próbna według

                         projektu J. Wysockiego, wybita na 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Parchimowicz 154a.                         I      25.000,-



215

               *81.   II Rzeczpospolita Polska, 10 złotych 1933, Warszawa, Romuald Traugutt, bez napisu PRÓBA

                         na rewersie, klipa, srebro 28.92 g, nakład 100 sztuk, bardzo rzadkie, patyna, piękne lustro mennicze,

                         jedna z pierwszych odbitek stempla. Moneta próbna według projektu Z. Trzcińskiej-Kamińskiej,

                         wybita w 70. rocznicę Powstania Styczniowego. Parchimowicz P 156a                                                           I      30.000,-



217

               *82.   II Rzeczpospolita Polska, 50 złotych 11.11.1936, seria AD, numeracja 1957527, Lucow 689 (R7),

                         Miłczak 77.a, delikatnie pofalowany papier, bez żadnych załamań, lecz lekko zaokrąglone rogi,

                         bardzo rzadki, wyśmienity stan zachowania, najładniejszy ze znanych egzemplarzy                                     I/I-    15.000,-



221

               *83.   Polska, Rząd lubelski, 100 złotych 1944, w klauzuli “obowiązkowym”, seria AH, numeracja 119861,

                         Lucow 1100 (R5), Miłczak 111, nieznaczne zagięcia papieru, ale bez złamań, wyśmienicie zachowane,

                         duża rzadkość w tym stanie zachowania, egzemplarz z „Kolekcji Lucow”                                                    I/I-      2.000,-



223

               *84.   Bank Polski, nieznany projekt niewprowadzonego do obiegu banknotu 1 złoty 15.08.1939, seria A,

                         numeracja 000000, Lucow -, Miłczak -, strona główna i odwrotna na osobnych kartonach, wykonane

                         techniką naklejania fragmentów druku i zamalowywania niektórych fragmentów, na obu egzemplarzach

                         podpisy dyrektora banku Karola Chybińskiego i inne zapiski, niezwykła rzadkość wykonana

                         prawdopodobnie w pojedynczym egzemplarzu                                                                                                  I      15.000,-



225

               *85.   Polska powojenna, 100 złotych 1.07.1948, seria L, numeracja 781092, Lucow 1295 (R4),

                         niezauważalne zafalowania papieru, bez zagięć ani załamań, nieznacznie zaokrąglone rogi,

                         ale wyjątkowy, wyśmienity stan zachowania, banknot z pierwszych lat emisji z serią jednoliterową,

                         duża rzadkość w tak pięknym stanie zachowania, egzemplarz z „Kolekcji Lucow”                                         I        2.000,-



227

               *86.   Polska Rzeczpospolita Ludowa, 5 złotych 1975, Warszawa, projekt autorstwa Wacława Kowalika,

                         który nie został zatwierdzony do produkcji, mosiądz 4.96 g, nakład nieznany. Moneta nieopisana

                         w literaturze numizmatycznej, egzemplarz z 35. aukcji WCN, wyśmienity stan zachowania, patyna              I        7.500,-

               *87.   Polska Rzeczpospolita Ludowa, 2 złote 1975, Warszawa, projekt autorstwa Wacława Kowalika,

                         który nie został zatwierdzony do produkcji, mosiądz 2.96 g, nakład nieznany. Moneta nieopisana

                         w literaturze numizmatycznej, egzemplarz z 35. aukcji WCN, wyśmienity stan zachowania, patyna              I        7.500,-




