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zarYS DzieJÓW paŁUK

Skarb monet stanowiący przedmiot niniejszej 
pracy znaleziony został na terenie żnińskiego kom-
pleksu osadniczego, będącego najprężniej rozwijają-
cym się ośrodkiem życia gospodarczego i społecznego 
na Pałukach.

Obszar Pałuk, stanowiący część makroregionu 
Pojezierza Wielkopolskiego, pokrywa się prawie z Po-
jezierzem Gnieźnieńskim1. Zamknięty jest w obrębie 
naturalniej sieci hydrograficznej i leśnej. Jego granice 
wytyczają na północy dolina Noteci, na południu Weł-
na, na zachodzie Margoninka ze Strugą i Rudką, a na 
wschodzie – Mała Noteć wraz z leżącymi wzdłuż jej 
biegu jeziorami i lasami. Wciśnięte pomiędzy Kuja-
wy, Pomorze i północno-wschodnią Wielkopolskę, 
ziemie te stanowiły już we wczesnym średniowieczu 
teren pomostowy, łączący centrum państwa wczesno-
piastowskiego z Pomorzem Gdańskim. Na ich obsza-
rze od zawsze przenikały się wzajemnie zwyczaje i 
tradycje historyczno-kulturowe lokalnej i ościennej 
społeczności. Większość ziemi pałuckiej objęta zosta-
ła granicami archidiecezji gnieźnieńskiej, zaś po roku 
1140 włączona została do kasztelanii gnieźnieńskiej2.

Aczkolwiek nazwa „Pałuki”, oznaczająca teren 
pofałdowany, pagórkowaty, pojawia się w źródłach 
pisanych dopiero w 1335 r.3, przekazy dotyczące pro-
toplasty rodu Pałuków sytuują jej zaistnienie jako 
osobnej jednostki terytorialnej już w okresie wcze-

* Niniejszym dziękuję serdecznie Panu inż. Teodozjuszowi 
L. Życzkowskiemu za konsultacje specjalistyczne i bezcen-
ną pomoc w przygotowaniu komputerowej wersji publika-
cji. Podziękowania za pomoc techniczną należą się również 
mojemu koledze mgr. Maciejowi Widawskiemu.
1 A. Grossman, Okolice Żnina od epoki kamienia do począt-
ku naszej ery [w:] Żnin. 750 lat dziejów miasta, Żnin 2013, 
s. 13; A. Kozacki, Charakterystyka środowiska przyrodni-
czego Pałuk [w:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, UAM 
w Poznaniu, Seria Historyczna nr 160, t. I, 1989, s. 23.
2 A. Wędzki, Pałuki w średniowieczu, Z cyklu „Dzieje Pa-
łuk”, Gołańcz-Kcynia-Łabiszyn-Łekno-Szubin-Wągrowiec
-Żnin 1998, s. 10, 26.
3 A. M. Wyrwa, Pałuki – nazwa i terytorium w świetle źródeł  
i literatury. Stan badań [w:] Studia… do dziejów Pałuk, t. I,  
s. 20; Z. A. Rajewski, 1000 lat Biskupina i jego okolic, Warsza-
wa 1958, s. 13-15. 

ÜberblicK Über Die GeSchichte 
von paŁUKi

Der Münzschatzfund, der Gegenstand vorlie-
gender Arbeit ist, wurde im Żniner Siedlungskomplex 
entdeckt, der das am dynamischsten wachsende Zen-
trum des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in der 
Pałuki-Landschaft ist.

Das Gebiet von Pałuki, das ein Teil der Makrore-
gion der Großpolnischen Seenplatte ist, fällt fast mit der 
Gnesener Seenplatte zusammen1. Es ist innerhalb eines 
natürlichen hydrographischen Netzes mit dichten Wald-
komplexen geschlossen. Seine natürlichen Grenzen sind 
im Norden von dem Tal der Netze (Noteć), im Süden 
dem Fluss Wełna, im Westen – dem Fluss Margoninka 
zusammen mit den Flüssen Struga und Rudka und im 
Osten – von der Kleinen Netze samt entlang ihres Laufes 
liegenden Seen und Wäldern gebildet. Die Landschaft 
liegt am nördlichen Ende von Großpolen zwischen Kuja-
wien und Pommern. Sie war bereits im frühen Mittelalter 
ein Brückenland, das das politische Zentrum des frühen 
Piastenstaates mit Pommerellen verband. Seit jeher ha-
ben sich In ihrer Gegend Bräuche und historisch-kultu-
relle Traditionen der lokalen und der benachbarten Ge-
meinschaften  gegenseitig beeinflusst. Der größte Teil 
der Pałuki-Landschaft wurde seit dem Jahr 1000 von der 
Gnesener Erzdiözese abgedeckt2.

Obwohl die Bezeichnung „Paluki“, die ein hü-
geliges Gelände bedeutet, erscheint in schriftlichen 
Quellen erst im Jahre 13353, so deuten die Überliefe-
rungen bezüglich des Protopolasten der Pałuki-Familie 
darauf hin, dass sie bereits in der frühen Piastenzeit als 

* Ich bedanke mich hiermit sehr beim Herr Eng. Teodozjusz 
L. Życzkowski für Fachgespräche und unschätzbare Hilfe 
bei der Vorbereitung einer Computerversion der Publikati-
on. Zu herzlichem Dank für die technische Hilfe verpflichtet 
bin ich ebenfalls meinem Kollege Mgr. Maciej Widawski.
1 A. Grossman, Okolice Żnina od epoki kamienia do począt-
ku naszej ery [in:] Żnin. 750 lat dziejów miasta, Żnin 2013, 
S. 13; A. Kozacki, Charakterystyka środowiska przyrodni-
czego Pałuk [in:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, UAM 
w Poznaniu, Seria Historyczna Nr. 160, Bd. I, 1989, S. 23.
2 A. Wędzki, Pałuki w średniowieczu, Z cyklu dziejów Pa-
łuk, Gołańcz-Kcynia-Łabiszyn-Łekno-Szubin-Wagrowiec
-Żnin 1998, S. 10, 26.
3 A. M. Wyrwa, Pałuki – nazwa i terytorium w świetle źródeł 
i literatury. Stan badań [in:] Studia… do dziejów Pałuk, Bd. 
I, S. 20; Z. A. Rajewski, 1000 lat Biskupina i jego okolic, 
Warszawa 1958, S. 13-15.
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snopiastowskim. Tezę o powiązaniach genealogicz-
nych tego rodu z rodem Św. Wojciecha współczesna 
historiografia odrzuciła, zaliczając Pałuków do moż-
nowładców lokalnych, którzy nazwę rodową przyjęli 
od nazwy posiadanej ziemi4. Włości ich rozpościerały 
się w zachodniej części Pałuk. Natomiast południowo
-wschodnie tereny tej krainy posiadał ród Nałęczów, 
występujących w źródłach od początku XII w. Za ich 
najstarsze gniazda rodowe uchodzą Wenecja (lokacja 
prywatna dziedziców herbu Nałęcz w 3. ćw. XIV w.)  
i Chomiąża Szlachecka5.

Właśnie na tym obszarze zlokalizowano większe 
z dwóch skupisk znalezisk monetarnych na Pałukach. 
Gdy spojrzymy na mapę rozrzutu tych znalezisk, od 
razu nasuwa się wniosek, iż koncentrują się one wokół 
dwóch najważniejszych ośrodków Kościoła na ziemi 
pałuckiej. Wiodący z nich, Żnin, stanowił własność 
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i znajdował się pod 
jego zwierzchnictwem. Łekno rozwijało się w cieniu  
zlokalizowanej tu kasztelanii cysterskiej i jej zawdzię-
czało swoją prosperity. Zatem protektorat kościelny 
przysłużył się już w samym zaraniu dziejów postępo-
wi gospodarczemu tych ziem. 

4 M. Przybył, Stan badań nad kasztelanią łekneńską [w:] Stu-
dia… do dziejów Pałuk, s. 45 n; A. Wędzki, op. cit., s. 36.
5 J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealo-
gia, uposażenie i rola polityczna w XII-XIV w., Rocznik Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu, R. 80, 1982, z. 3, s. 106.

eigenständige Territorialitätseinheit erschien. Die The-
se über die genealogischen Verbindungen dieser Fami-
lie mit der Familie des Heiligen. Wojciech [Adalbert] 
lehnte zeitgenössische Geschichtsschreibung ab, in dem 
sie das Pałuki-Geschlecht zu lokalen Magnaten zählte, 
die ihren Familiennamen vom Namen ihres Landes an-
genommen haben4. Sie waren Landesherren des west-
lichen Landteils von Pałuki. Im Gegensatz dazu gehörte 
das südöstliche Gebiet des Landes dem Nałęcz-Ge-
schlecht, das in schriftlichen Quellen von Anfang des 
12. Jahrhunderts auftritt. Als ihre frühesten Familien-
neste gelten Wenecja (Venetia) (eine private Anlage der 
Erben des Nałęcz-Wappens im dritten Vierteljahrhun-
dert des 14. Jh.) und Chomiąża Szlachecka5.

Ausgerechnet in diesem Gebiet wurde die größe-
re der beiden monetären Fundgruppen in Pałuki lokali-
siert. Betrachtet man das Streudiagramm dieser Funde, 
so ergibt sich sofort der Schluss, dass sie sich um die 
zwei wichtigsten kirchlichen Zentren in Pałuki-Land-
schaft konzentrieren. Das von ihnen führende, Żnin, 
war das Eigentum des Erzbistums Gnesen und stand 
unter seiner Autorität. Die Ortschaft Łekno (Lekno) 
entwickelte sich im Schatten der hier gelegenen Zis-
terzienser Kastellanei und ihr verdankte ihren Wohl-
stand. So diente das Kirchenprotektorat bereits in der 
Morgendämmerung der Geschichte dem wirtschaft-
lichen Fortschritts dieser Länder.

4 M. Przybył, Stan badań nad kasztelanią łeknieńską [in:] Stu-
dia… do dziejów Pałuk, S 45f; A. Wędzki, wie oben, S. 36.
5 J. Pakulski, Nałęcze wielkopolscy w średniowieczu. Genealo-
gia, uposażenie i rola polityczna w XII-XIV w., Rocznik Towa-
rzystwa Naukowego w Toruniu, R. 80, 1982, Heft 3, S. 106.
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Ryc. 1. Mapa  zarejestrowanych znalezisk monetarnych na 
obszarze Pałuk (na podstawie: S. Kubiak, Znaleziska monet 
z lat 1146-1500 z terenu Polski. Inwentarz, Poznań 1998)  
1 - monety pojedyncze emitowane do r. 1300 
2 - monety pojedyncze emitowane w latach 1301-1363 
3 - monety pojedyncze emitowane w latach 1364-1453 
4 - monety pojedyncze emitowane w latach 1453-1492 
5 - skarby z lat 1301-1363 
6 - skarby z lat 1364-1453 
7 - skarby z lat 1453-1492

Obecność aż 13 skarbów (z których 5 zawiera od 
1000 do 5000 monet) oraz ponad 40 monet pojedyn-
czych na obszarze trzykrotnie mniejszym niż sąsied-
nie bogate Kujawy i nieporównywalnym względem 
Wielkopolski północno-wschodniej, każe pochylić się 
nieco wnikliwiej nad historią polityczną i gospodarczą 
tej krainy. 

Należąc do najstarszych polskich terenów osad-
niczych, Pałuki według A. Wędzkiego „wstąpiły na 
scenę dziejową w 2. poł. XI i 1. ćw. XII w. podczas 
zmagań Polski z Prusami o utrzymanie Pomorza. Będąc 

Abb. 1. Karte der registrierten Münzfunde im Gebiet von Pałuki 
(Nummerierung konsistent mit S. Kubiak, Znaleziska monet  
z lat 1146 bis 1500 z terenu Polski. Inwentarz, Poznań 1998)
1 - einzelne Münzen geprägt bis 1300
2 - einzelne Münzen geprägt in den Jahren 1301-1363
3 - einzelne Münzen geprägt in den Jahren 1364-1453
4 - einzelne Münzen geprägt in den Jahren 1453-1492
5 - Münzschätze aus den Jahren 1301-1363
6 - Münzschätze aus den Jahren 1364-1453
7 - Münzschätze aus den Jahren 1453-1492

Die Anwesenheit von nicht weniger als 13 Schätzen 
(5 davon von 1000 bis 5000 Münzen umfassend) und mehr 
als 40 Einzelmünzen auf einem dreimal kleineren Gebiet 
als das benachbarte reiche Kujawien und nicht vergleich-
bar mit nordöstlichem Großpolen, lässt sich etwas einge-
hender über die politische und wirtschaftliche Geschichte 
dieser Region beugen.

Pałuki erschien auf der historischen Szene in der 
zweiten Hälfte des 11. und dem 1. Viertel des 12. Jahrhun-
derts während des Kampfes zwischen Polen und Preußen 
um die Erhaltung von Pommern. Da sie gleichzeitig das 
nächste Hinterland für die polnischen Streitkräfte und die 
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jednocześnie najbliższym zapleczem dla sił polskich 
oraz pierwszą linią obronną osłaniającą Wielkopolskę 
przed najazdami Pomorzan, już wtedy włączone zo-
stały do systemu obronnego państwa i miały znaczącą 
pozycję polityczną. Po ostatecznym podporządkowaniu 
Pomorza Gdańskiego w 1119 r., utraciły swoje strate-
giczne znaczenie. W tych warunkach polityczno-spo-
łecznych przeszły stopniowo na własność kościelną”6. 
Będąc integralną częścią Wielkopolski, pozostawały 
wprzęgnięte w nurt wydarzeń militarnych rozgrywa-
jących się na jej terenie. Na początku rozbicia dziel-
nicowego przynależały do Mieszka III Starego (1138-
1202). Podczas długoletniej rywalizacji o rządy nad 
Wielkopolską między Władysławem Laskonogim 
(1202-1231) a Władysławem Odonicem (1206-1239), 
przydzielone w międzyczasie do dzielnicy gnieźnień-
skiej Pałuki przechodziły do rąk to jednego, to drugie-
go. Pod koniec lat 20. XIII w. stały się bezpośrednim 
terenem konfliktu, apogeum którego była zbrodnicza 
śmierć Leszka Białego na zjeździe książąt polskich  
w Gąsawie w 1227 r.7 Walkę tę kontynuowali w na-
stępnych dziesięcioleciach kolejni pretendenci. Do 
zjednoczenia Wielkopolski doprowadziły dopiero rzą-
dy Bolesława Pobożnego (1257-1279) i Przemysła II 
(1279-1296). Był to okres bardzo pomyślny dla roz-
woju gospodarczego całej dzielnicy, który dla Pałuk 
trwał kilka dziesięcioleci dłużej. Mniejszym echem 
odbiły się tu bowiem walki o sukcesję po zamordowa-
niu Przemysła II, trwające do koronacji Władysława 
Łokietka (1320-1333) na króla Polski. Niezbyt dotkli-
we były też najazdy, zakończone zagarnięciem przez 
margrabiów Brandenburgii części ziem zachodniej  
i północno-zachodniej Wielkopolski na przełomie XII 
i XIII w. oraz ich atak na Gdańsk w 1308 r. Ułatwił on 
Krzyżakom opanowanie Pomorza Gdańskiego i zaję-
cie Gdańska w 1309 r., czego konsekwencje odczuła 
dotkliwie rozwijająca się gospodarka Polski. Niebez-

6 A. Wędzki, op. cit., s. 25 n. W. Piotrowski, Okolice Żnina 
od przełomu er do lokacji miasta [w:] Żnin. 750 lat..., s. 46.
7 Dzieje Wielkopolski, t. I, Poznań 1969, s. 286 n.; A. Wędz-
ki, op. cit., s. 31 n.; W. Piotrowski, op. cit., s. 47; Kronika 
żałobna utraconej w granicach w. x. poznańskiego ziemi 
polskiej. Powiat żniński, opracował E. Gellier, Poznań 1893 
(Reprint: Żnin 2007, s. 206-208).

erste Verteidigungslinie Großpolens gegen Invasionen 
der Pomoranen war wurde sie bereits damals in das Ver-
teidigungssystem des Staates eingegliedert und hatte be-
deutende politische Position inne. Nach der endgültigen 
Unterwerfung von Pommerellen im Jahr 1119, verloren 
sie ihre strategische Bedeutung. In diesen politischen und 
sozialen Bedingungen wurden sie allmählich Eigentum 
der Kirche”6. Als integraler Teil von Großpolen blieben sie 
in den Lauf der militärischen Ereignisse hineingezogen, 
die sich auf ihrem Territorium abspielten. Zu Beginn des 
Zerfalls des polnischen Staates in Teilherzogtümer gehö-
ren sie zu dem großpolnischen Herzog Mieszko dem Alten 
(1138-1202). Während einer langjährigen Rivalität zwi-
schen dem großpolnischen Herzog Władysław III. Dünn-
bein (1202-1231) und seinem Neffen Władysław Odonic 
(1206-1239) um die Herrschaft über Großpolen, Pałuki, 
die in der Zwischenzeit dem Gnesener Land zugewiesen 
wurden, gingen in die Hände einmal des einen, mal des 
anderen über. Am Ende der 20er Jahre des 13. Jahrhun-
derts wurden sie zu einem direkten Schauplatz des Kon-
flikts, dessen Höhepunkt der verbrecherische Tod von dem 
kleinpolnischen Herzog Leszek I. dem Weißen bei einem 
Treffen der Piastenherzöge in Gąsawa im Jahre 1227 war7. 
Dieser Kampf wurde in den folgenden Jahrzehnten von 
sukzessiven Prätendenten fortgesetzt. Erst die Herrschaft 
von Wladyslaw dem Frommen (1241-1279) und Przemy-
sł II (1277-1296) hat zur Vereinigung von Großpolen ge-
führt. Es war eine sehr erfolgreiche Periode für die wirt-
schaftliche Entwicklung der ganzen Provinz, die für Pałuki 
mehrere Jahrzehnte länger dauerte. Kleineres Echo fanden 
hier nämlich die Kämpfe um die Nachfolge nach dem er-
mordeten polnischen König Przemysł II, die bis zur Krö-
nung Władysław I. Ellenlang (1320-1333) zum polnischen 
König fortliefen. Auch nicht sehr spürbar waren die Inva-
sionen, die mit Eroberung einen Teil des westlichen und 
nordwestlichen Großpolens durch die brandenburgischen 
Markgrafen an der Wende des zwölften und dreizehnten 
Jahrhunderts endeten, sowie deren Angriff auf Danzig im 
Jahre 1308. Der letzte hat es dem Deutschen Orden die Be-
herrschung von Pommerellen und Besetzung von Danzig 
in 1309 erleichtert Die Folgen davon haben die wachsende 
6 A. Wędzki, wie oben, S. 25 f. W. Piotrowski, Okolice Żnina 
od przełomu er do lokacji miasta [in:] Żnin. 750 lat…, S. 46
7 Dzieje Wielkopolski, Bd. I, Poznań 1969, S. 286f;  
A. Wędzki, wie oben, S. 31f; W. Piotrowski, wie oben, S. 47; 
Kronika żałobna utraconej w granicach w. x. poznańskiego 
ziemi polskiej. Powiat żniński, Bearbeitet von E. Gellier, Po-
znań 1893 (Wiederabdruck: Żnin 21007, S. 206-208).
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pieczne zbliżenie terytorialne z groźnym sąsiadem  
z północy miało dla Pałuk dwojaki skutek; tym samym 
bowiem stały się one stopniowo obiektem zaintereso-
wania kupiectwa zakonnego.

Względny pokój regionu zachwiała trwająca  
z przerwami od 1328 do 1335 r. wojna Polski z Pań-
stwem Krzyżackim o odzyskanie zagrabionego Pomo-
rza. Krytyczne okazały się lata 1331/32, kiedy Zakon 
sprzymierzył się z czeskim królem Janem Luksembur-
skim (1310-1346). Wrogie wojska, opanowawszy całe 
Kujawy za wyjątkiem Inowrocławia, wtargnęły głębo-
ko na południe i na południowy zachód, plądrując i pa-
ląc napotkane po drodze miasta i osady. Wojska Wła-
dysława Łokietka zatrzymały je dopiero pod Kaliszem 
i Poznaniem. Zniszczenia te dotknęły bardzo boleśnie 
całe Pałuki. Wydźwignięcie się ze zgliszczy trwało dłu-
go i kosztowało tutejszą ludność wiele wyrzeczeń.

Blisko 40-letnie panowanie Kazimierza Wielkiego 
(1333-1370) sprzyjało scaleniu i odbudowie kraju i nor-
malizacji życia ludności. Pokój kaliski doprowadził do 
uregulowania stosunków polsko-krzyżackich, co gwa-
rantowało w dużym stopniu bezpieczeństwo zewnętrz-
ne Pałuk. Pod koniec rządów Kazimierza doszło do ad-
ministracyjnego podziału sądowego na powiaty i Pałuki 
weszły w 1361 r. w skład powiatu kcyńskiego. Akt ten 
zatwierdził wypływającą ze średniowiecznej tradycji 
administracyjno-gospodarczej odrębność Pałuk.

Nowe spustoszenia Wielkopolski przyniosła woj-
na domowa z lat 1382-1385, wzniecona przez Grzyma-
litów i Nałęczów. Pałuki stały się po części jej areną. 
Strony niszczyły wzajemnie swe dobra, miasta, wsie, 
w tym posiadłości arcybiskupa i kapituły gnieźnień-
skiej. Najcięższe walki toczyły się w Żninie. Konfron-
tacje wygasły definitywnie wiosną 1386 r., po czym 
przystąpiono do odbudowy dzielnicy i samych Pałuk.

Działania wojenne związane z nieustającymi 
prawie konfliktami polsko-krzyżackimi w wieku XV  
w zasadzie rozgrywały się z dala od terenu Pałuk. Nie 
ustrzegły się jednak całkowicie: w 1431 r. Krzyżacy 
spalili Łabiszyn, a podczas wojny trzynastoletniej 
ucierpiało 6 pałuckich przygranicznych wsi, spalo-
nych w trakcie najazdu krzyżackiego na Krajnę8. 

8 A. Wędzki, op. cit., s. 56.

polnische Wirtschaft stark betroffen. Eine gefährliche ter-
ritoriale Annäherung an einen gefährlichen Nachbarn aus 
dem Norden hatte für Pałuki eine doppelte Wirkung; So 
wurden sie nach und nach zum Objekt von Interesse der 
Kaufmannschaft des Ordens.

Der relative Frieden der Region wurde durch den 
von 1328 bis 1335 mit Unterbrechungen dauernden Krieg 
zwischen Polen und dem Deutschen Ordensstaat um das 
geraubte Pommern wiederzugewinnen, ins Wanken ge-
bracht. Die Jahre 1331/32 erwiesen sich als kritisch, als 
der Orden sich mit dem böhmischen König Johann von 
Luxemburg (1310-1346) verbündete. Feindliche Truppen, 
die außer Inowrocław [Hohensalza] ganz Kujawien erobert 
hatten, drangen tief in den Süden und Südwesten ein und 
plünderten und verbrannten die Städte und Siedlungen, die 
man auf dem Wege traf. Die Armee Władysław I des El-
lenlangen hielt sie erst in der Nähe von Kalisz und Posen 
auf. Die Zerstörung hat ganz Pałuki schmerzhaft getrof-
fen. Es dauerte lange bis man aus den Ruinen entkommen 
konnte und kostete die lokale Bevölkerung viele Opfer.

Die fast 40-jährige Herrschaft Kasimirs des Großen 
(1333-1370) förderte die Konsolidierung und den Wieder-
aufbau des Landes und die Normalisierung des Lebens der 
Bevölkerung. Der Friedensvertrag von Kalisz [Kalisch] 
(1343) hat zur Regelung der Beziehungen zwischen dem 
Königreich Polen und dem Deutschordensstaat geführt, 
was weitgehend die äußere Sicherheit von Pałuki gewähr-
leistete. Am Ende der Herrschaft Kasimirs kam es zu ei-
ner administrativen, gerichtliche Aufteilung in Kreise und 
Pałuki wurden im Jahre 1361 Teil des Kcynia-Kreises. 
Dieses Gesetz billigte die aus der mittelalterlichen admi-
nistrativen und wirtschaftlichen Tradition fließende Eigen-
ständigkeit der Pałuki-Region.

Ein neuer Bürgerkrieg von 1382-1385 zwischen 
den Rittergeschlechtern Grzymała und Nałęcz brachte 
Großpolen neue Verwüstungen. Pałuki sind Teil seines 
Schauplatzes geworden. Die Parteien zerstörten gegensei-
tig ihre Landgüter, Städte und Dörfer, einschließlich der 
Besitztümer des Erzbischofs und des Gnesener Kapitels. 
Die schwersten Kämpfe fanden in Żnin statt. Die Aus-
einandersetzungen sind im Frühjahr 1386 endgültig abge-
laufen, und der Wiederaufbau der großpolnischen Provinz 
und des Pałuki-Landes selbst begonnen hat.

Die Militäroperationen im Zusammenhang mit den 
anhaltenden Konflikten Polens mit dem Ordensstaat im 
15. Jahrhundert fanden im Wesentlichen außerhalb des 
Pałuki-Gebietes statt. Es blieb jedoch nicht ganz davor 
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rozWÓJ GoSpoDarczY paŁUK

Już we wczesnym średniowieczu na Pałukach 
wykształciło się kilka dużych kompleksów osadni-
czych – Żnin, Kcynia i Łekno. Podstawą ich rozwo-
ju gospodarczego było rzemiosło i handel wymien-
ny, zaspakajający m.in. potrzeby ustanowionych tam 
instytucji kościelnych. Wraz z licznymi nadaniami 
lokacyjnymi i przypływem ludności wiejskiej do 
miast wzrosło zapotrzebowanie zarówno na produkty 
przetwórstwa żywnościowego, jak i na wyroby rze-
mieślnicze. W następstwie powstały liczne warsztaty 
usługowo-produkcyjne. Obok rzemiosł pospolitych 
rozwinęły się młynarstwo, stolarstwo, bednarstwo, pi-
wowarstwo, tkactwo, sukiennictwo. Najbogatszą war-
stwę stanowili słodownicy, karczmarze i młynarze. 
Młyny należały czasem do właścicieli miast, niekiedy 
– do wójtów czy bogatszych mieszczan. Postrzygalnie 
sukna, mieszczące się w ratuszach, były tak jak i wagi, 
własnością miast, które wydzierżawiało je na określo-
ny czas9. Zboże, piwo, szare sukno, ryby były pod-
stawowymi produktami eksportowymi Pałuk. Zboże 
i sukno (grubsze, ale tańsze) wędrowały do Państwa 
Zakonnego, którego rynek po podboju i skolonizo-
waniu ziem pruskich wchłaniał nadprodukcję ziem 
ościennych, napędzając ich gospodarkę. Ryby suszo-
ne i solone oraz sól trafiały na południe do Śląska  
i Czech. Docierały tam wielkopolskim traktem han-
dlowym, prowadzącym ze Śląska przez Kalisz, Pyzdry 
i Gniezno do Żnina, a stąd przez Inowrocław do To-
runia lub przez Bydgoszcz i Gniew do Gdańska. Inna 
jego odnoga z Pyzdr obierała kierunek na Poznań  
i przez Wągrowiec i Łekno wiodła ku Ujściu i do Po-
morza Zachodniego lub Nakła i Pomorza Gdańskiego.

Pobudzenie gospodarcze XIV-wiecznych Czech 
związane z odkryciem złóż srebra w Kutnej Horze, 
które znalazło swój wyraz w masowej produkcji no-
wej jednostki monetarnej – grosza praskiego, wpły-
nęło dodatnio na rozwój wielkiego handlu. Nietrady-
cyjna gruba moneta ułatwiała dokonywanie dużych 
transakcji handlowych. Wraz ze wzmożoną dostawą 

9 A. Wędzki, op. cit., s. 98.

bewahrt: 1431 haben die Kreuzritter Łabiszyn [Labi-
schin] niedergebrannt, und während des Dreizehnjährigen 
Krieges haben 6 Pałuki-Grenzorte gelitten, als sie während 
der Invasion des Deutschen Ordens auf das Krajna-Land 
verbrannt wurden8.

WirtSchaFtliche entWicKlUnG 
von paŁUKi

Bereits im frühen Mittelalter entstanden in der 
Pałuki-Landschaft ein paar große Siedlungskomplexe - 
Żnin, Kcynia und Łekno. Die Grundlage ihrer wirtschaft-
lichen Entwicklung war Handwerk und Tauschhandel, der 
u.a. die Bedürfnisse der dort ansässigen kirchlichen Insti-
tutionen befriedigte. Zusammen mit der Verleihung zahl-
reicher Stadtrechte und dem Zustrom von Landbevölke-
rung stieg Nachfrage nach Lebensmittelverarbeitung und 
Handwerksprodukten. In der Folge entstanden zahlreiche 
Dienstleistungs- und Fertigungswerkstätte. Neben dem ge-
meinen Handwerk haben sich Müllerei, Tischlerei, Bött-
cherei, Brauerei, Weberei und Tuchmacherei entwickelt. 
Die reichste Schicht bestand aus Brauern und Mälzern, 
Wirten und Müllern. Die Mühlen gehörten manchmal den 
Stadteigentümern, manchmal - den Vögten oder reichen 
Bürgern. Die in den Rathäusern behausten Tuchzuschnei-
dereien, gehörten wie die Waagen Städten, die sie für einen 
bestimmten Zeitraum verpachteten9. Getreide, Bier, graues 
Tuch, Fisch waren die grundlegenden Exportprodukte von 
Pałuki. Korn und Tuch (dicker aber billiger) gingen nach 
Ordensstaat, dessen Markt nach Eroberung und Koloni-
sierung der preußischen Länder die Überproduktion von 
benachbarten Länder absorbierte, indem er ihre Wirtschaft 
antrieb. Getrockneter und gesalzener Fisch und Salz gingen 
nach Süden - nach Schlesien und Böhmen. Sie trafen dort 
über die Großpolnische Handelsroute ein, die aus Schle-
sien durch Kalisch, Pyzdry [Peisern] und Gnesen nach 
Żnin führte, und von hier durch Inowrocław [Hohensalza] 
nach Thorn oder durch Bydgoszcz [Bromberg] und Gniew 
[Mewe] nach Danzig. Ein weiterer Zweig dieser Route, 
der aus Pyzdry richtete sich nach Posen und durch Wągro-
wiec [Wongrowitz] und Łekno führte in Richtung Ujście 
(Usch) und Westpommern oder nach Nakło [Nakel] und 
Pommerellen.

8 A. Wędzki, wie oben, S. 56
9 Ebenda, S. 98
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czeskiego i śląskiego sukna nad Bałtyk napędzała ruch 
handlowy wzdłuż szlaku wielkopolskiego. Stanowiła 
tym samym następny znaczący czynnik nakręcający 
koniunkturę gospodarczą interesujących nas terenów.

Przesunięcie zachodniej granicy Państwa Krzy-
żackiego po zajęciu Pomorza Gdańskiego w 1309 r. 
skutkowało ożywieniem gospodarczym przyległych 
terenów, przede wszystkim Krajny i Kujaw, ale też 
Pałuk. Zawdzięczały go dynamicznie rozwijającej się 
gospodarce produkcyjnej Zakonu oraz przyspieszonej 
wymianie handlowej, spowodowanej zwiększonym 
zapotrzebowaniem na produkty rozmaitego charak-
teru. Te były niezbędne zarówno osiedlającym się na 
nowo zagarniętych obszarach osadnikom niemieckim, 
jak i dla obsługi rynków zewnętrznych.

Rządy Kazimierza Wielkiego przyniosły stabiliza-
cję polityczną całej Polsce oraz jej rozkwit gospodarczy 
i kulturalny. W obliczu ciężkiego kryzysu w krajach za-
chodnich, spowodowanego wieloletnimi niszczącymi 
wojnami, anarchią, klęskami nieurodzaju oraz epidemia-
mi, Polska stała się bezpieczną przystanią dla osadników, 
kupców, przedsiębiorców czy bankierów z Zachodu. 

Bezpośrednie sąsiedztwo z bogatymi Kujawami 
było niezwykle sprzyjającym czynnikiem dla rozwoju 
Pałuk. Stanowiąc zagłębie żywnościowe i surowcowe 
dla Zakonu, Kujawy były też terytorium tranzytowym 
wypraw kupieckich w głąb Polski. W poszukiwaniu 
nowych rynków zbytu dla swoich towarów oraz no-
wych, tańszych zasobów rolniczych i leśnych, kupcy 
nieraz zapuszczali się  w strefy ościenne10, czego do-
wodem są pałuckie gromadne znaleziska monetarne  
z tego okresu.

Wielki handel toruński także sprzyjał pobudzaniu 
tutejszego życia gospodarczego. Z czasem na te nieco 
uboczne tereny zaczęli docierać pośrednicy kupców 
toruńskich, prowadząc tu akcje skupu towarów żyw-
nościowych i rzemieślniczych. Stopniowo włączali się 
w ten nurt i lokalni kupcy, którzy wędrowali do Toru-
nia, przyciągani różnorodnością i bogactwem tamtej-
szych towarów.

10 M. Małowist, Podstawy gospodarcze przywrócenia jed-
ności państwowej Pomorza Gdańskiego z Polską w XV w., 
Przegląd Historyczny, t. XLV, 1954, z. 2-3, s. 145.

Wirtschaftliche Anregung Böhmens des vierzehnten 
Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Entdeckung von 
Silber-Lagerstätten in Kutná Hora [Kuttenberg], die ihren 
Ausdruck in der Massenproduktion einer neuen Wäh-
rungseinheit – des Prager Groschen gefunden hat, beein-
flusste positiv die Entwicklung des großen Handels. Die 
nicht traditionelle grobe Münze erleichterte große Han-
delstransaktionen zu machen. Zusammen mit der verstär-
kten Lieferung von böhmischen und schlesischen Tuch 
an die Ostsee förderte sie den Handelsverkehr entlang der 
Großpolnischen Route. Somit war sie der nächste bedeu-
tende Faktor, der den wirtschaftlichen Aufschwung der uns 
interessierenden Gebiete antrieb.

Das Verschieben der westlichen Grenze des Ordens-
staates nach der Besetzung von Pommerellen im Jahre 
1309 führte zu einer wirtschaftlichen Erholung in den an-
grenzenden Gebieten, vor allem in Krajna-Land und Ku-
jawien, aber auch in Pałuki. Sie verdankte es der sich dy-
namisch entwickelnden Produktionswirtschaft des Ordens 
und dem beschleunigten Handelsaustausch, bedingt durch 
die erhöhte Nachfrage nach Produkten verschiedener Art. 
Diese waren notwendig sowohl für die sich in den neu an-
geeigneten Gebieten niederlassenden deutschen Siedler, 
wie auch für die Bedienung von externen Märkten.

Die Herrschaft Kasimirs des Großen brachte poli-
tische Stabilität für ganz Polen sowie seine wirtschaftliche 
und kulturelle Blüte. Angesichts der schweren Krise in der 
westlichen Ländern aufgrund der mehrjährigen zerstöre-
rischen Kriege, Anarchie, Missernten, Epidemien ist Polen 
ein sicherer Hafen für Siedler, Kaufleute, Banker und Ge-
schäftsleute aus dem Westen geworden.

Die unmittelbare Nähe der reichen Kujawien-Regi-
on war ein äußerst günstiger Faktor für die Entwicklung 
von Pałuki. Kujawien war ein Lebensmittel- und Roh-
stoffbecken für den Orden und war auch ein Transitgebiet 
für Handelsexpeditionen nach Polen. Auf der Suche nach 
neuen Absatzmärkten für ihre Waren und neuen, billigeren 
Agrar- und Waldressourcen wagten sich die Kaufleute oft 
in benachbarte Zonen10, worauf die kollektiven Münzfunde 
aus dem Gebiet von Pałuki aus dieser Zeit hinweisen.

Der große Thorner Handel begünstigte auch die An-
regung des lokalen Wirtschaftslebens. Mit der Zeit began-
nen die Vermittler der Thorner Kaufleute, auch diese etwas 
abgelegenen Gebiete zu erreichen, indem sie hier Lebens-

10 M. Małowist, Podstawy gospodarcze przywrócenia jed-
ności państwowej Pomorza Gdańskiego z Polską w XV w., 
Przegląd Historyczny, Bd. XLV, Heft 2-3, S. 145.
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Niemniej zasadnicze ogniwo w tym łańcuchu 
stanowiły oba ośrodki życia duchowego i władzy ko-
ścielnej na Pałukach – Żnin i Łekno. To one ze swoimi 
jarmarkami i targami były najważniejszym punktem na 
regionalnych czy dalekosiężnych trasach kupieckich, 
jeśli nie celem ich wędrówek, wyznacznikiem czego są 
zaistniałe wokół nich skupiska znalezisk monetarnych. 

Wraz z objęciem władzy przez Władysława 
Jagiełłę (1386-1434) handel wzdłuż przebiegającego 
przez Kraków szlaku południowego oraz wzdłuż szla-
ku środkowo-wschodniego dostał nowy impuls dzięki 
związkom politycznym z Litwą. Ożywienie to wpły-
nęło pozytywnie na rozwój miast pałuckich leżących 
na trasach komunikacyjnych. Najpóźniej na przełomie 
XIV i XV w. ziemie te zostały także wciągnięte w orbitę 
handlu zbożowego na potrzeby Państwa Zakonnego. 

Pierwsza połowa XV w. upłynęła w Polsce pod 
znakiem przemian zachodzących w produkcji i han-
dlu w krajach zachodnioeuropejskich. Pojawiły się tam 
pierwsze manufaktury, które zastąpiły warsztaty rze-
mieślnicze. Zatrudniały one coraz więcej pracowników 
i wytwarzały duże ilości taniego towaru, zaopatrując 
nim rynki lokalne, krajowe i zagraniczne. Dynamiczny 
wzrost związanego z rozwojem żeglugi morskiej prze-
mysłu sukienniczego i okrętowego wzmógł zapotrze-
bowanie na surowce i półfabrykaty oraz na produkty 
żywnościowe dla miast. Napędzało to wielki handel, 
dostarczający znaczną część tych towarów z zagłębia 
polskiego, bogatego w drewno, węgiel drzewny, smołę, 
popioły oraz zboże i bydło czy z zasobnej w tanie skó-
ry futerkowe i bydło Europy Wschodniej. Spławiano 
je Wisłą i Odrą11 do portów nadbałtyckich, a stamtąd 
statkami wywożono do portów północnoeuropejskich. 
Echem tych przemian na Pałukach było stawianie no-
wych młynów, wiatraków, regulacja cieków wodnych 
i inne przedsięwzięcia związane z ożywieniem produk-
cji zwłaszcza zbożowej, sukienniczej i piwowarskiej. 
Ustabilizowana sytuacja gospodarczo-polityczna wpły-
wała dodatnio na rozwój demograficzny, prowadząc do 
zagęszczenia osadnictwa. 

11 M. Małowist op. cit., s. 156.

mittel und Handwerkswaren kauften. Auch die lokalen 
Kaufleute, die nach Thorn reisten, angezogen von der Viel-
falt und dem Reichtum der dortigen Waren, schlossen sich 
allmählich diesem Trend an.

Nichtsdestoweniger das wesentliche Glied in dieser 
Kette bildeten beide Zentren des geistlichen Lebens und der 
kirchlichen Autorität in Pałuki - Żnin und Łekno. Mit ihren 
Messen und Märkten waren sie der wichtigste Punkt auf der 
regionalen oder Fernhandelsrouten, wenn nicht selbst der 
Zweck der Reisen, was sich in den um sie herum hervor-
tretenden Konzentrationen von Münzfunden widerspiegelt.

Mit der Machtübernahme von Władysław II. Jagiełło 
(1386-1434) hat der Handel entlang der südlichen Route 
durch Krakau sowie entlang der zentral-östlichen Route, 
dank die Politischen zusammenhängen mit Litauen, einen 
neuen Impuls bekommen. Diese Wiederbelebung wirkte 
sich positiv auf die Entwicklung der auf den Kommuni-
kationswegen liegenden Pałuki-Städte aus. Spätestens um 
die Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert wurden diese 
Ländereien auch in den Bereich des Getreidehandels für 
die Bedürfnisse des Deutschen Ordens einbezogen.

Die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts verlief in Polen 
im Zeichen von Veränderungen, die in Produktion und Han-
del der westeuropäischen Länder stattfanden. Erschienen 
dort die ersten Manufakturen und ersetzten die Handwerks-
betriebe. Nunmehr beschäftigten sie mehr und mehr Arbei-
ter und produzierten große Mengen an billigen Gütern und 
belieferten lokale, in- und ausländische Märkte. Das dyna-
mische Wachstum der Tuch- und Schiffbauindustrie im Zu-
sammenhang mit der Entwicklung der Seeschifffahrt hat die 
Nachfrage nach Rohstoffen und Halbfertigprodukten sowie 
nach Lebensmittelprodukten für die Städte erhöht. Dies för-
derte den großen Handel, der einen bedeutenden Teil dieser 
Güter aus dem an Holz, Holzkohle, Teer, Asche, Getreide 
und Rinder reichen polnischen Gebiet. oder aus dem an bil-
ligen Pelzfellen und Rindvieh reichen Osteuropa lieferte. Sie 
wurden auf der Weichsel und der Oder11 zu den Ostseehäfen 
verschifft und von dort in nordeuropäische Häfen gebracht. 
Das Echo dieser Veränderungen brachte in Pałuki mit sich 
neue Mühlen, Windmühlen und Wasserlaufregelungen und 
andere mit der Wiederbelebung insbesondere der Getreide-, 
Tuch- und Brauproduktion in Verbindung stehende Unter-
nehmungen. Die stabilisierte wirtschaftliche und politische 
Situation beeinflusste die demografische Entwicklung posi-
tiv und führte zur Siedlungsdichte.

11 Ebenda, S. 156.
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Mieszczanie pałuccy upominali się o przywileje 
na przewóz towarów czy organizowanie jarmarków, 
które umożliwiały czerpanie korzyści z przechodzącego 
przez miasta ruchu handlowego. Bardzo ważnym kom-
ponentem życia gospodarczego były też cotygodniowe 
targi w większych ośrodkach, które nieraz  przekształ-
cały się w punkty skupu płodów rolnych. One także 
przynosiły znaczne dochody mieszkańcom i miastom. 

WaŻneJSze ośroDKi oSaDnicze 
na paŁUKach

Najprężniej rozwijającym się ośrodkiem na Pa-
łukach był Żnin. Gród w Żninie został wzniesiony na 
przełomie X i XI w., a w 2. poł. XI w. stał się z nadania 
książęcego własnością arcybiskupstwa gnieźnieńskie-
go12. Bulla Innocentego II z 1136 r.13 opisuje go jako 
ośrodek osadniczy, stolicę prowincji, miejsce targowe 
i siedzibę rezydencji arcybiskupa14. Wysoka pozycja 
właścicieli Żnina umożliwiła bardzo wczesną loka-
cję miasta (druga na Pałukach) w latach 1262-127115.  
W 1284 r. książę Przemysł II nadał arcybiskupowi Ja-
kubowi Śwince (1283-1314) prawo utworzenia men-
nicy i bicia monet w Żninie16. Miała to być moneta 
specialis - tj. o stopie monet książęcych, ale o odmien-
nym stemplu. Niestety nie rozpoznano dotychczas 
takich monet17. Może przyszłe odkrycia in situ (po-
dobnie jak w klasztorze wąchockim) dostarczą nam 
materiału do rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Jeżeli 
arcybiskup wykorzystał to nadanie, mennica musia-
ła być założona gdzieś w pobliżu jego rezydencji, w 
miejscu gdzie stanął w 1338 r. klasztor dominikanów.

12 W. Piotrowski, op. cit. ,s. 46; Z. Górczak, Lokacja miejska 
Żnina oraz dzieje osady do końca średniowiecza [w:] Żnin. 
750 lat..., s. 60.
13 Bulla wydana została dla metropolity Jakuba ze Żnina  
z rodu Pałuków, ur. ok. 1080 r., a pełniącego swe godności 
w latach 1119-1148. Wśród istniejących 29 osad i wsi wy-
znaczył on na siedzibę pałuckich posiadłości kościelnych 
właśnie swój rodzinny Żnin.
14 W. Piotrowski, op. cit., s. 43. 
15 A. Wędzki, op. cit., s.78; Z. Górczak, op. cit., s. 60.
16 KDW I nr 542; Kronika żałobna..., s. 222; Z. Górczak, 
op. cit., s. 77 n.
17 S. Suchodolski, Moneta możnowładcza i kościelna w Pol-
sce wczesnośredniowiecznej, Ossolineum 1987, s. 94 n.

Die Städter von Pałuki verlangten Privilegien für den 
Transport von Waren oder für  die Organisation von Mes-
sen, die ihnen helfen würden, von dem  durch die Städte 
durchgehenden Handelsverkehrs zu profitieren. Ein sehr 
wichtiger Bestandteil des Wirtschaftslebens war auch die 
wöchentliche Messe in größeren Zentren, die sich zu Ein-
kaufszentren für landwirtschaftliche Güter entwickelt ha-
ben. Sie brachten auch den Einwohnern und Städten ein 
bedeutendes Einkommen.

WichtiGe SieDlUnGSzentren in paŁUKi

Das sich am dynamischsten entwickelnde Zentrum 
in der Pałuki-Landschaft war Żnin. Die Burganlage in Żnin 
wurde um die Wende des 10./11. Jahrhunderts errichtet und 
in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts wurde sie auf 
Grund einer herzoglichen Verleihung Eigentum des Gnesener 
Erzbistums12. Die Bulle von Papst Innozenz II. von 113613 
beschreibt die Stadt als Siedlungszentrum, Provinzhaupt-
stadt, Marktplatz und Sitz der Erzbischöflichen Residenz14. 
Die hohe Stellung der Eigentümer von Żnin hat es ihnen er-
möglicht, der Stadt sehr früh (als zweiter Stadt in Pałuki) die 
Stadtrechte in den Jahren 1262-1271 zu verleihen15. Im Jah-
re 1284 erteilte Herzog Przemysł II. dem Erzbischof Jakub 
Świnka (1283-1314) das Recht, in Żnin eine Münzstätte zu 
errichten und Münzen zu prägen16. Es sollte eine moneta spe-
cialis sein - d. h. mit dem Fuß einer herzoglichen Münze, aber 
mit einem unterschiedlichen Stempel. Leider wurden solche 
Münzen bisher nicht erkannt17. Vielleicht werden uns zu-
künftige Entdeckungen vor Ort (ähnlich wie im Kloster von 
Wąchock) neues Fundmaterial liefern, um dieses Problem zu 
lösen. Wenn der Erzbischof von dieser Verleihung Gebrauch 
machte, musste die Münzstätte irgendwo in der Nähe seiner 
Residenz gegründet worden sein, an dem Ort, wo im Jahre 
1338 das Dominikanerkloster erbaut wurde.

12 W. Piotrowski, wie oben, S. 46; Z. Górczak, Lokacja miej-
ska Żnina oraz dzieje osady do końca średniowiecza [in:] 
Żnin. 750 lat..., S. 60.
13 Die Bulle wurde für den Metropoliten Jakub von Żnin 
aus der Pałuki-Familie, geboren um 1080 und amtierend 
in 1119-1148. Unter den 29 bestehenden Siedlungen und 
Dörfern setzte er eben seine Familienstadt Żnin als Sitz der 
Pałuki-Kirchengüter fest.
14 W. Piotrowski, wie oben, S. 43.
15 A. Wędzki, wie oben, S. 78; Z. Górczak, wie oben, S. 60.
16 KDW I Nr. 542; Kronika żałobna…, S. 222; Z. Górczak, 
wie oben, S. 77f.
17 S. Suchodolski, Moneta możnowładcza i kościelna w Pol-
sce wczesnośredniowiecznej, Ossolineum 1987, S. 94f.
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Protektorat kościelny sprzyjał szybkiemu rozwojo-
wi miasta. Dzięki swojej dynamice wysuwało się stop-
niowo na czoło miast pałuckich. Już we wczesnym śre-
dniowieczu obok innych rzemiosł zaczęto zajmować się 
sukiennictwem, tkactwem i piwowarstwem. Piwo żniń-
skie cieszyło się dużym uznaniem i docierało aż do Gnie-
zna, Poznania, a w czasach późniejszych i do Torunia. 
Bardzo wcześnie otrzymało też uprawnienia do organi-
zowania trzech jarmarków rocznie, które szybko stały się 
najważniejszym punktem na mapie gospodarczej regio-
nu i zapewniały miastu udział w handlu dalekosiężnym. 
Główne zyski z wnoszonych opłat targowych czerpał 
arcybiskup, ale miasto też na tym zarabiało. 

Pomyślny rozwój miasta wstrzymała wyjątkowo 
brzemienna w skutki wojna polsko-krzyżacka, kiedy 
to w odwecie za postawę arcybiskupa we wcześniej 
zaistniałych konfliktach Żnin potraktowany został  
z całą bezwzględnością. W 1331 r. splądrowano go  
i spalono wraz z kościołem i dobrami arcybiskupimi. 
Po żmudnej odbudowie miasto wróciło do dawnej 
prosperity. W 3. ćw. XIV w. przystąpiono do budowy 
nowych murów obronnych. Nowoczesne fortyfika-
cje nie na wiele się jednak zdały w czasie rozgorzałej 
tu w 1383 r. wojny. Okupowane przez Grzymalitów 
i atakowane przez Nałęczów zasobne miasto i dobra 
kościelne stały się obiektem łupów obydwu stron18. 
Niespokojne czasy nie sprzyjały handlowi. Kupcy  
i ich towary stawali się celem rabunku, w który często 
zamieszane było rycerstwo19. 

W 1424 r. Władysław Jagiełło nadał kupcom 
żnińskim przywilej wolnego handlu na obszarze 
całego królestwa, a w 1429 r. uwolnił od przymu-
su drożnego, pozwalając omijać posiadający prawa 
składu Inowrocław w drodze do Torunia20. Te cenne 
udogodnienia mieszkańcy zawdzięczali zarówno in-

18 Kronika Jana z Czarnkowa, wyd. J. Szlachtowski, Mo-
numenta Poloniae Historica, t. II, Matricularum Regni Po-
loniae Summaria, t. I-V, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 
1905-1917-1919, Kraków 1872 (reprint: Warszawa 1961), 
s. 745-756; Kronika żałobna..., s.170-174; A. Wędzki, op. 
cit., s. 54 n.; Z. Górczak, op. cit., s. 70 n. 
19 Z. Górczak, op. cit., s. 78 wraz z cytowanymi tam źró-
dłami.
20 Z. Górczak, op. cit., s. 77 i cytowane tam źródła.

Die kirchliche Schirmherrschaft begünstigte die ra-
sante Entwicklung der Stadt. Dank ihrer Dynamik wurde 
sie allmählich zum Kopf der Pałuki-Städte. Schon im frü-
hen Mittelalter begann man sich mit anderen Handwer-
ken neben der Tuchherstellung, Weberei und Brauerei zu 
beschäftigen. Das Żniner Bier wurde sehr geschätzt und 
gelangte nach Gnesen, Posen, und in späteren Zeiten auch 
nach Thorn. Sehr früh erhielt die Stadt auch das Recht, drei 
Messen jährlich zu organisieren, die schnell zum wich-
tigsten Punkt auf der Wirtschaftskarte der Region wurden 
und der Stadt einen Anteil am Fernhandel sicherten. Von 
den bezahlten Messegebühren profitierte am meisten der 
Erzbischof aber die Stadt dabei auch verdiente.

Die erfolgreiche Entwicklung der Stadt wurde durch 
den außergewöhnlich heftigen Krieg zwischen dem Kö-
nigreich Polen und dem Deutschordensstaat gestoppt, als 
in Vergeltung für die Haltung des Erzbischofs in den zuvor 
bestehenden Konflikten, Żnin mit aller Rücksichtslosigkeit 
behandelt wurde. Im Jahre 1331 wurde die Stadt geplündert 
und zusammen mit der Kirche und den erzbischöflichen 
Gütern verbrannt. Nach mühevoller Rekonstruktion kehrte 
die Stadt in den früheren Wohlstand zurück. Im dritten Vier-
tel des vierzehnten Jahrhunderts begann der Bau neuer Ver-
teidigungsmauern. Neue Befestigungen haben jedoch in der 
Zeit des hier im Jahre 1383 aufflammenden Krieges nicht 
viel gebracht. Besetzte durch Grzymała- und angegriffene 
durch Nałęcz- Partei, wohlhabende Stadt und kirchliche 
Güter wurden zum Gegenstand der Beute auf beiden Sei-
ten18. Die beunruhigenden Zeiten waren dem Handel nicht 
förderlich. Kaufleute und ihre Waren wurden zum Ziel des 
Raubüberfalls, an dem oft Ritter beteiligt waren19.

In 1424 erteilte Władysław II. Jagiełło den Żniner 
Kaufleuten das Privileg des freien Handels im ganzen 
Königreich und in 1429 befreite sie vom Straßenzwang, 
indem er ihnen erlaubte das Stapelrecht besitzende 
Inowrocław auf dem Wege nach Thorn zu meiden20. 
Diese wertvollen Erleichterungen verdankten die Be-
wohner sowohl den Interventionen der Erzbischöfe als 
auch ihren eigenen Bemühungen. Die Entwicklung von 

18 Kronika Jana z Czarnkowa, hg. von  J. Szlachtowski, Mo-
numenta Poloniae Historica, Bd. II, Matricularum Regni 
Poloniae Summaria, Bd. I-V, hg. von  T. Wierzbowski, War-
szawa 1905-1917-1919, Kraków 1872 (Wiederabdruck: War-
szawa 1961), S. 745-756; Kronika żałobna…, S. 170-174;  
A. Wędzki, wie oben, S. 54f; Z. Górczak, wie oben, S. 70f.
19 Z. Górczak, wie oben, S. 78 zusammen mit den dort zi-
tierten Quellen.
20 Z. Górczak, wie oben, S. 77 und den dort zitieren Quellen.
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terwencjom arcybiskupów, jak i własnym zabiegom. 
Rozwój Żnina zakłócały czasami zachodzące między 
mieszczanami zatargi na tle gospodarczym, hamując 
niektóre inwestycje. Negatywny wpływ wywierał 
także zwyczaj powierzania zarządzania dóbr arcybi-
skupich własnym krewnym, którzy spiesząc się wy-
korzystać swoją uprzywilejowaną pozycję, często 
dopuszczali się nadużyć21. Niemniej do połowy wie-
ku Żnin był najważniejszym miastem Pałuk i jednym  
z ważniejszych miast Wielkopolski. Pozycję tę zaczął 
tracić gdy kolejne pożary z połowy wieku spowodo-
wały spowolnienie, a później recesję gospodarczą oraz 
stopniowy upadek miasta w następnym stuleciu.

Pierwszą osadą lokacyjną i jedyną lokacją mo-
narszą na Pałukach nadaną w roku 1262 przez Bo-
lesława Pobożnego była Kcynia22. Musiała być już 
we wczesnym średniowieczu ważnym ośrodkiem, 
skoro trzykrotnie odbyły się w niej w XIII w. roko-
wania książąt wielkopolskich. Podczas podziału ad-
ministracyjnego w XIV w. wyznaczono ją na mia-
sto powiatowe. Powiat sądowy kcyński utworzony  
w 1361 r. w obrębie województwa kaliskiego obejmo-
wał prawie całe Pałuki. Jednak Kcynia wyprzedzona 
została w swoim rozwoju przez Żnin, a z biegiem lat 
i przez Wągrowiec. Ten ostatni zaznaczył się na ma-
pie gospodarczej Pałuk w XIV w. jako ważny węzeł 
komunikacyjny i szybko wybił się na wiodący ośro-
dek miejski. Pozytywny wpływ na jego rozwój mia-
ło sprowadzenie tu cystersów łekneńskich w XV w.: 
zapotrzebowanie klasztoru na produkty żywnościowe  
i rzemieślnicze pobudziło dodatkowo jego rozwój. 

Najważniejszym ośrodkiem życia duchowego na 
Pałukach było Łekno. Pierwsza wzmianka o kaszte-
lanii łekneńskiej, jedynej na obszarze Pałuk, wystę-
puje w Bulli Innocentego. Najwcześniejszą budowlę 
sakralną – rotundę – wzniesiono przed połową XI w. 
Jest ona najstarszą na Pałukach i odegrała istotną rolę 
w procesie chrystianizacji tej krainy oraz Pomorza.  
W jej miejscu w 1153 r. powstał ufundowany przez 
ród Pałuków klasztor cysterski, który jest najstarszym, 
po tym w Jędrzejowie, konwentem tego zgromadze-
21 Z. Górczak, op. cit., s. 78 n.
22 A. Wędzki, op. cit., s. 77, Z. Górczak, op. cit., s. 55 n.

Żnin störten manchmal die wirtschaftlichen Kontrover-
sen, die zwischen den Städtern stattfanden, indem sie 
einige Investitionen zurückhielten. Die Gewohnheit, 
die Verwaltung der erzbischöflichen Güter eigenen Ver-
wandten anzuvertrauen, die sich beeilend, ihre privile-
gierte Position auszunutzen, sich oft der Missbräuche 
schuldig machten, übte ebenfalls einen negativen Ein-
fluss aus21. Dennoch war Żnin bis zur Mitte des Jahr-
hunderts die wichtigste Stadt von Pałuki und eine der 
wichtigsten Städte in Großpolen. Diese Position begann 
es zu verlieren, als die nächsten Brände ab Mitte des 
Jahrhunderts eine Verlangsamung und später die wirt-
schaftliche Rezession und den allmählichen Niedergang 
der Stadt im nächsten Jahrhundert verursachten.

Die erste Siedlung und die einzige herzogliche 
Anlage in Pałuki, die 1262 vom großpolnischen Her-
zog Bolesław Pobożny (dem Frommen) (1241-1279) 
das Stadtrecht nach dem Magdeburgischen Recht er-
hielt, war Kcynia [Exin]22. Es muss ein wichtiges Zen-
trum bereits im frühen Mittelalter gewesen sein, da im 
13. Jahrhundert die Verhandlungen der großpolnischen 
Fürsten dreimal dort stattfanden. Während der im 14. 
Jahrhundert bestehenden Verwaltungsstruktur wurde es 
zur Kreisstadt ernannt. Das Kcynia-Gerichtsbezirk, das 
1361 im innerhalb der Woiwodschaft Kalisz gegründet 
wurde, umfasste fast das gesamte Pałuki-Land. Jedoch 
wurde Kcynia in seiner Entwicklung von Żnin und im 
Laufe der Jahre auch von Wągrowiec überholt. Letzteres 
hat im 14. Jahrhundert seine Position auf der wirtschaft-
lichen Landkarte von Pałuki als wichtiger Verkehrskno-
ten verdeutlicht und entwickelte sich schnell zum führen-
den städtischen Zentrum. Einen positiven Einfluss auf 
seine Entwicklung hatten die hierher im 15. Jahrhundert 
gebrachten Zisterzienser aus Łekno: das Klosterbedarf an 
Lebensmitteln und Handwerksprodukten hat zusätzlich 
seine Entwicklung stimuliert.

Das wichtigste Zentrum des geistlichen Lebens in 
Pałuki war Łekno. Die erste Erwähnung der Łekno-Ka-
stellanei, der einzigen im Gebiet von Pałuki, erscheint 
in der Bulle des Papstes Innozenz‘ II. Den frühesten 
Sakralbau – eine Rotunde - hat man vor der Mitte des 
elften Jahrhunderts errichtet. Sie ist die älteste in Pałuki 
und spielte eine wesentliche Rolle bei der Christianisie-
rung dieser Landschaft wie auch Pommern. An ihrem Ort 
wurde im Jahr 1153 das von der Pałuki-Familie gestiftete 
Zisterzienserkloster errichtet. Es ist das älteste, nach Jędr-

21 Ders., S. 78f.
22 A. Wędzki, wie oben, S. 77; Z. Górczak, wie oben, S. 55f.
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nia na ziemiach polskich23. Opactwo funkcjonowało 
w systemie osad usytuowanych na skrzyżowaniu szla-
ków prowadzących z Gniezna i Poznania do Żnina  
i Inowrocławia oraz z Poznania i Wągrowca przez Uj-
ście do Pomorza.

StoSUnKi GoSpoDarcze i politYczne 
pÓŁnocno-WSchoDnieJ WielKopolSKi 

z paŃStWieM zaKonnYM

Relacje gospodarcze nawiązane tuż po usadowie-
niu się Zakonu Niemieckiego Rycerzy Najświętszej 
Marii Panny w Prusach z pogranicznymi osadami ku-
jawsko-mazowieckimi szybko rozprzestrzeniły się na 
dalsze rejony, przekraczając Kujawy i osiągając ob-
szary Wielkopolski. Świadectwem tego jest dokument 
księcia wielkopolskiego Władysława Odonica z 15 lu-
tego 1238 r. określający opłaty celne dla kupców z ziem 
zakonnych w Gnieźnie i Poznaniu24. Jednak obszary 
te nigdy nie doszły do takiego zespolenia gospodar-
czego z krzyżackimi Prusami jak Kujawy. Ich bogaty 
w żyzną ziemię teren o wysokim stopniu zaludnienia 
szybko stał się zagłębiem zaopatrzeniowym niezago-
spodarowanego jeszcze państwa zakonnego i strefą 
najintensywniejszej infiltracji kupców krzyżackich. 
Wielkopolska zasadniczo pozostała do końca XIV w. 
terenem tranzytowym dla wielkiego handlu między wy-
brzeżem nadbałtyckim a Śląskiem, Czechami i Mora-
wami. Pozycja Wielkopolski północno-wschodniej była 
jednak nieco odmienna. Wspólna granica z Zakonem i 
Kujawami sprzyjała obustronnej wymianie handlowej. 
Duże centra gospodarczo-administracyjne – Gniezno i 
Poznań przyciągały kupiectwo pruskie, zwłaszcza to-
ruńskie, które dostrzegało potencjalne możliwości tu-
tejszego rynku i wędrowało coraz częściej w tym kie-
runku szlakami prowadzącymi przez krainę pałucką. 
Trend ten nasila się wraz z falami lokacji miejskich na 
Pałukach25. Z ziemi pruskiej przywożono sól, ryby su-
szone, wytwory pruskich rzemieślników. W drugą stro-

23 A. Wędzki, op. cit., s. 24, 36 n.; A. Buko, Archeologia 
Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005, s. 358 n.
24 J. Philippi, Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, Berlin 
1882, nr 127.
25 Z. Górczak, op. cit., s. 56.

zejów, Konvent dieser Kongregation in Polen23. Die Ab-
tei funktionierte innerhalb eines Systems von Siedlungen 
an der Kreuzung der Routen, die aus Gnesen und Posen 
nach Żnin und Inowrocław, und aus Posen und Wagro-
wiec durch Ujście nach Pommern führten.

WirtSchaFtSpolitiSche bezie-
hUnGen norDÖStlichen GroSSpolenS 

zUM DeUtSchen orDen

Wirtschaftliche Beziehungen, die der  Orden der 
Brüder vom Deutschen Hospital Sankt Mariens in Jerusa-
lem kurz nach seiner Ansiedlung in Preußen zu den Grenz-
siedlungen Kujawiens und Masowiens hergestellt hatte, 
breiteten sich schnell auf weitere Bezirke aus, indem sie 
Kujawien überschritten und Gebiete Großpolens erreicht 
hatten. Ein Zeugnis dafür ist ein Dokument des großpol-
nischen Herzogs Wladyslaw Odonic vom 15.II.1238, das 
die Zollgebühren für Kaufleute aus den Ländern des Or-
dens in Gnesen und Posen festlegte24. Diese Gebiete sind 
jedoch nie zu einer solchen wirtschaftlichen Vereinigung 
mit dem Ordensland Preußen gekommen wie Kujawien. 
Ihr Territorium reich an fruchtbarem Land mit hohem 
Bevölkerungsanteil wurde schnell zum Versorgungsge-
biet des noch nicht bewirtschafteten Ordensstaates und 
zur Zone der intensivsten Infiltration der Kaufleute des 
Deutschen Ordens.. Großpolen blieb im Wesentlichen bis 
zum Ende des 14. Jahrhunderts ein Transitgebiet für den 
großen Handel zwischen der Ostseeküste und Schlesien, 
Böhmen und Mähren. Die Position des Nordöstlichen 
Großpolen war jedoch etwas anders. Die gemeinsame 
Grenze mit dem Ordensland und Kujawien begünstigte 
den bilateralen Handelsaustausch. Die wichtigsten wirt-
schaftlichen und administrativen Zentren – Gnesen und 
Posen zogen preußische Gewerbetreibende, insbesonde-
re die Thorner, die potentielle Möglichkeiten des lokalen 
Waren- und Geldmarktes sahen und reisten immer öfter 
in dieser Richtung auf Wegen, die durch das Pałuki-Land 
führten. Dieser Trend intensiviert sich mit den Wellen der 
Anlegungen von Städten in Pałuki25. Salz, getrockneter 
Fisch und Produkte preußischer Handwerker wurden aus 
dem preußischen Land gebracht. In die entgegengesetzte 

23 A. Wędzki, wie oben, S. 24, 36f; A. Buko, Archeologia 
Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa 2005, S. 358f.
24 J. Philippi, Preussisches Urkundenbuch, Bd. I/1, Berlin 
1882, Nr. 127.
25 Z. Górczak, wie oben, S. 56.
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nę wędrowały produkty rolnicze i ich przetwory oraz 
tańsze wyroby tutejszych rzemieślników (m.in. produ-
kowane w Żninie i Kościanie tanie sukno oraz żnińskie 
piwo) i surowce dla rzemiosła pruskiego. Wymiana po-
zalokalna przyspieszała rozwój, zwłaszcza miast i osad 
wzdłuż tras komunikacyjnych. 

Okres pogłębiania i utrwalania stosunków gospo-
darczych nie był pozbawiony wstrząsów. Zniszczenie 
większości miast północno-wschodniej Wielkopolski 
podczas wojny polsko-krzyżackiej z lat 1328-1335 do-
prowadziło do zapaści gospodarczej, zerwania kontak-
tów handlowych, a w ślad za tym – do spadku obrotów 
i długotrwałego zahamowania wymiany.

Bitwa pod Grunwaldem rozstrzygnęła walkę  
o hegemonię w nadbałtyckiej Europie. Zakon utracił 
swoją pozycję potęgi militarnej. Powojenne represje 
władz Zakonu wzmogły propolskie nastroje wśród 
poddanych. Wzrost autorytetu Polski wpływał ko-
rzystnie na odrodzenie się powiązań gospodarczych  
i ożywienie obustronnej aktywności. Handlem z Pru-
sami zainteresowane były już liczne miasta mniejsze, 
w tym Środa Wielkopolska, Słupca, Oborniki, Ko-
ścian, Żerniki, Kcynia, Żnin, Łabiszyn26. W wymianę 
włączyli się stopniowo miejscowi kupcy, wędrując 
szlakami kujawskimi do Torunia oraz Gdańska, gdzie 
zbywali nadwyżki żywnościowe i surowcowe. Ten 
ostatni coraz skuteczniej konkurował z Toruniem, któ-
ry od drugiej dekady XV w. przeżywał pogłębiającą 
się stagnację i powoli tracił swoją pozycję centrum 
tranzytowego wielkiego handlu27, zachowując swoją 
dotychczasową rolę jedynie w handlu ze Śląskiem. 
Wyrazem nowej konfiguracji gospodarczo-handlo-
wej były coraz bardziej zacieśniające się kontakty 
Poznania z Gdańskiem. Sprzyjało temu zwłaszcza za-
rządzenie Władysława III Jagiellończyka z kwietnia 
1444 r., uwalniające udających się do Gdańska szla-
kiem tucholskim kupców poznańskich od przymusu 
drożnego i płacenia ceł28. Wymiana obejmowała ryby, 

26 A. Musiałowski, Udział monety zakonnej i pruskiej  
w obiegu pieniężnym północnej Wielkopolski i Kujaw, Rocz-
nik Muzeum Okręgowego w Toruniu, T. XVII, 2008, s. 98.
27 M. Małowist, op. cit., s. 155; M. Męclewska, Moneta 
krzyżacka w Polsce, WN XIII, 1969, z. 2, s. 85.
28 KDW V nr 722.

Richtung wanderten frische und verarbeitete landwirt-
schaftliche Produkte und billigere Erzeugnisse von lo-
kalen Handwerkern (u.a. das in Żnin produzierte billige 
Tuch und das Żniner Bier) sowie Rohstoffe für das preu-
ßische Handwerk. Der Austausch, der nicht nur lokal vo-
ranging, beschleunigte die Entwicklung von Städten und 
Siedlungen, insbesondere entlang der Verkehrsrouten.

Die Phase der Vertiefung und Festigung der Wirt-
schaftsbeziehungen war nicht frei von Erschütterungen. 
Die Zerstörung der meisten Städte im Nordosten Großpo-
lens während des Krieges zwischen dem Königreich 
Polen und dem Deutschen Ordensstaat von 1328-1335 
führte zum wirtschaftlichen Zusammenbruch, zum Bruch 
der Geschäftskontakte und somit – zum Umsatzrückgang 
und zur langfristigen Hemmung des Austauschs.

Die Schlacht bei Tannenberg hat den Kampf um die 
Hegemonie im baltischen Europa ausgetragen. Der Deut-
sche Orden verlor seine Position als militärische Macht. 
Die Nachkriegsrepression der Ordensbehörden verstärkte 
die pro-polnische Stimmung unter den Untertanen. Das 
Anwachsen der Autorität Polens wirkte sich positiv auf 
die Erneuerung der wirtschaftlichen Beziehungen und die 
Neubelebung der bilateralen Aktivitäten aus. Am Handel 
mit Preußen war bereits eine ganze Reihe kleinerer Städte, 
darunter Środa Wielkopolska [Schroda], Słupca [Slupca], 
Oborniki [Obornik], Kościan [Kosten], Żerniki, Kcynia, 
Żnin, Łabiszyn interessiert26. In den Austausch schalteten 
sich allmählich die lokalen Kaufleute ein, indem sie auf 
den Kujawien-Routen nach Thorn und Danzig reisten, wo 
sie überschüssige Lebensmittel und Rohstoffe verkauften. 
Der letzte konkurrierte immer effektiver mit Thorn, das 
seit dem zweiten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahrhunderts. 
eine sich vertiefende Stagnation erlebte und langsam seine 
Position als Zentrum des großen Transithandels verlor27, 
seine frühere Rolle nur noch im Handel mit Schlesien auf-
recht erhaltend. Ein Ausdruck der neuen Wirtschafts- und 
Handelskonfiguration waren die immer engeren Kontakte 
zwischen Posen und Danzig. Dies war begünstigt insbeson-
dere durch Verordnung von Władysław III.. Warneńczyk 
[Wladislaus von Warna] vom April 1444, die die über die 
Tucheler Straße nach Danzig reisenden Posener Kaufleute 

26 A. Musiałowski, Udział monety zakonnej i pruskiej w obie-
gu pieniężnym północnej Wielkopolski i Kujaw, Rocznik Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu, Bd. XVII, 2008, S. 98.
27 M. Małowist, wie oben, S. 155; M. Męclewska, Moneta 
krzyżacka w Polsce, WN, Bd. XIII, 1969, Heft 2, S. 85.
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sól bretońską, sukno flamandzkie, a później angielskie  
i holenderskie, wino portugalskie, owoce, korzenie  
i inne produkty kolonialne. Z ziem polskich eksporto-
wano produkty rolne i leśne i ich przetwory, w tym zbo-
że i bydło oraz miejscowe sukno szare i inne wyroby 
rzemieślnicze oraz towary tranzytowe (m.in. miedź sło-
wacką czy węgierską). Wzrost handlu zbożem i drew-
nem podnosił znaczenie transportu rzecznego i nasilał 
ponad stuletnie dążenie Korony do opanowania Powi-
śla i zalewu wiślanego29. Rozwój obrotów handlowych  
z Pomorzem zyskał przychylność pruskiego miesz-
czaństwa i spotęgował propolskie nastroje wśród sta-
nów. Tymczasem sprzeczne interesy terytorialne Polski  
i Państwa Zakonnego mnożyły konflikty zbrojne mię-
dzy oboma krajami, zachodzące już wyłącznie na zie-
mie krzyżackie. Ich skutki gospodarcze zaostrzały an-
tagonizmy między stanami i uciążliwą administracją 
zakonną. Kryzys państwa wyrażał się m.in. w nasila-
jącej się tendencji do połączenia się z Polską. Jako kraj 
wielkich przywilejów i teren potencjalnej penetracji go-
spodarczej przyciągał kupiectwo i przedsiębiorcze war-
stwy pruskiego społeczeństwa. Wymuszając zawarcie 
pokoju w Brześciu Kujawskim w 1435 r. stany zadość-
uczyniły poniekąd własnym pragnieniom silniejszego 
zespolenia z Koroną – otrzymały prawa wolnego han-
dlu na całą Polskę. Procesy zjednoczeniowe zahamo-
wała umiejętna polityka wewnętrzna mistrza Konrada 
von Erlichshausen (1441-1449), który nadał szlachcie 
prawa analogiczne do polskich. Doprowadzające do 
wzrostu fiskalizmu i nadużyć rządy jego następcy Lu-
dwika von Erlichshausen (1450-1467) wzbudziły ostre 
protesty i eskalację aktywności Związku Pruskiego. 
Wywołana w konsekwencji wojna trzynastoletnia za-
kłóciła, ale nie zahamowała wymiany handlowej po-
między wojującymi krajami. 

Drugi pokój toruński ukoronował odwieczne 
dążenie Polski do odzyskania Pomorza Gdańskiego  
i umocnił powiązania gospodarcze zaplecza polskiego 
z wybrzeżem. Posiadająca szeroką autonomię nowo-
utworzona dzielnica, Prusy Królewskie, była najbar-
dziej zaawansowaną ekonomicznie i zurbanizowa-
29 M. Biskup, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską 
w połowie XV wieku, Warszawa 1959, s. 47 nn.

vom Straßenzwang und Zahlung von Zöllen befreite28. Der 
Austausch beinhaltete Fisch, bretonisches Salz, flämisches 
und später englisches und niederländisches Tuch, portu-
giesischen Wein, Früchte, Gewürzpflanzen und andere ko-
loniale Produkte. Aus Polen exportiert wurden land- und 
forstwirtschaftliche Produkte, einschließlich Getreide und 
Rindvieh sowie lokales graues Tuch und andere handwerk-
liche Erzeugnisse und Transitwaren (u.a. slowakisches oder 
ungarisches Kupfer). Die Zunahme des Handels mit Getrei-
de und Holz erhöhte die Bedeutung des Flusstransports und 
intensivierte über ein Jahrhundert des Strebens der Krone 
nach Ausdehnung der Herrschaft über Powiśle (Weichsel-
land) und Weichsel-Haff29. Entwicklung des Handels mit 
Pommern gewann die Gunst des preußischen Bürgertums 
und bestärkte die pro-polnische Stimmungen unter den 
Ständen. Die sich widerstreitenden territorialen Interessen 
Polens und des Ordensstaates vermehrten währenddessen 
die bewaffneten Konflikte zwischen den beiden Ländern, 
die sich schon ausschließlich auf Territorien des Deutschen 
Ordensstaates abspielten. Ihre wirtschaftlichen Auswir-
kungen haben die Antagonismen zwischen den Ständen und 
der beschwerlichen Ordensverwaltung verschärft. Die Krise 
des Staates drückte sich unter anderem in der zunehmenden 
Tendenz zur Verbindung mit Polen aus. Als Land der großen 
Privilegien und ein Bereich der potenziellen wirtschaftlichen 
Penetration zog es die Kaufmanns- und Unternehmer-
schichten der preußischen Gesellschaft an. Den Abschluss 
des Friedens in Brest 1435 erzwingend, erfüllten die Lan-
des-Stände in gewisser Weise ihre Wünsche nach einer stär-
keren Verschmelzung mit der Krone - sie erhielten Freihan-
delsrechte im ganz Polen. Die Vereinheitlichungsprozesse 
wurden durch die geschickte Innenpolitik des Hochmeisters 
Konrads von Erlichshausen (1441-1449) gehemmt, der dem 
Adel Rechte verliehen hat, analoge zu den polnischen. Die 
fiskalische Politik seines Nachfolgers Ludwigs von Erlichs-
hausen (1450-1467), die auch zum Missbrauch führte, er-
regte heftige Proteste und eskalierte die Aktivität des Preu-
ßischen Bundes. Der daraus resultierende Dreizehnjährige 
Krieg hat zwar den Handelsaustausch zwischen den krieg-
führenden Ländern gestört aber nicht gestoppt.

Der zweite Frieden von Thorn krönte das ewige 
Streben Polens nach der Wiedererlangung von Pom-
merellen und stärkte die wirtschaftlichen Verbindungen 
des polnischen Hinterlands mit der Küste. Die neu ge-

28 KDW V Nr. 722.
29 M. Biskup, Zjednoczenie Pomorza Wschodniego z Polską 
w połowie XV wieku, Warszawa 1959, S. 47ff.
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ną częścią Korony. Zagospodarowana z rozmachem 
stanowiła wzorzec dla dalszych przemian w Polsce, 
wpływając pozytywnie na ich przyspieszenie. Pozo-
stając głównym rynkiem zbytu polskich towarów, po-
przez swoje miasta portowe stała się bramą otwiera-
jącą kraj na wielki handel międzynarodowy. Pruskie 
kupiectwo, nadal inwestując w organizację eksportu, 
zwłaszcza zbożowego, zaczęło już interesować się 
przedsiębiorczością. Obok udzielania pożyczek i bu-
dowy kantorów, składów i spichlerzy, wykupywało 
lub zakładało tartaki, smolarnie, młyny30. W nadwi-
ślańskich miastach portowych rozwinęła się produkcja 
łodzi do transportu zboża i drewna do Gdańska31; same 
też uczestniczyły w spławie rzeką towarów konsump-
cyjnych i rzemieślniczych. Żeglugą wiślaną posłu-
giwał się również handel tranzytowy. Nowym skła-
dem towarów przywożonych z dorzecza Odry, m.in. 
z obszarów znad Warty i Noteci, stał się Szczecin32. 
Rodziło to nowe powiązania i wzajemne zaintereso-
wanie gospodarcze między Wielkopolską i Pomo-
rzem. Możliwości zbytu, jakie dawał wielki handel  
i napływ kapitału, wpływały korzystnie na koniunk-
turę gospodarczą. Namacalnym skutkiem tych kon-
taktów było przenikanie monety zakonnej i miast 
pruskich poza południowe granice Prus, w tym na 
interesujące nas obszary. Rozwój rodzimej produkcji 
wzmagał aktywność szlachty polskiej, właściciela go-
spodarstw folwarcznych produkujących przeznaczoną 
na sprzedaż nadwyżkę towarów33. Na handlu bogaciły 
się duże wielkopolskie miasta lądowe, szczególnie Po-
znań, Gniezno, Kalisz i Konin, ale także ulokowane na 
szlakach handlowych miasta pałuckie.

30 M. Małowist, op. cit., s. 126; M. Męclewska, op. cit., s. 85.
31 M. Małowist, op. cit., s. 165.
32 Ibidem, s. 124.
33 A. Wędzki, op. cit., s. 63.

gründete Provinz, Königliches Preußen, mit weitgehen-
der Autonomie, war der am wirtschaftlichsten fortge-
schrittene und urbanisierte Teil der Krone. Mit Schwung 
entwickelt, war es ein Modell für weitere Veränderungen 
in Polen, positiv beeinflussend deren Beschleunigung. 
Indem es der Hauptmarkt für den Absatz polnischer 
Waren blieb, ist es über seine Hafenstädte zu einem Tor 
geworden, das das Land zum großen internationalen 
Handel öffnete. Preußische Kaufmannschaft, die immer 
noch in die Organisation der Ausfuhr, insbesondere des 
Getreides, investierte, hat bereits begonnen, sich für Un-
ternehmertum zu interessieren. Neben der Kreditgewäh-
rung und dem Bau von Wechselstuben, Lagerhäusern 
und Getreidespeichern kaufte sie auf oder gründete Sä-
gewerke,  Teerbrennereien und Mühlen30. Die Produkti-
on von Booten für den Transport von Getreide und Holz 
nach Danzig31 hat sich in Hafenstädten an der Weichsel 
entwickelt; sie selbst beteiligten sich auch an der Flößerei 
von Konsum- und Handwerkgütern. Der Transithandel 
bediente sich auch der Binnenschifffahrt auf der Weich-
sel. Zum neuen Lager für die aus dem Oderbecken, u.a. 
aus den an der Warthe und Netze liegenden Gebieten im-
portierten Waren, wurde Szczecin32. Dies führte zur Ent-
stehung von neuen Verbindungen und wechselseitigem 
wirtschaftlichem Interesse zwischen Großpolen und 
Pommern. Die Absatzmöglichkeiten, die der große Han-
del und Kapitalzufluss geschaffen haben, haben sich auch 
positiv auf die wirtschaftliche Situation ausgewirkt. Die 
greifbare Wirkung dieser Kontakte war das Eindringen 
der Ordensmünze und der der preußischen Städte über 
die südliche Grenzen Preußens hinweg, einschließlich 
auf die uns interessierenden Gebiete. Die Entwicklung 
der einheimischen Produktion weckte die Aktivität des 
polnischen Adels, des Eigentümers von Bauernhöfen, 
die ein Überschuss an Waren zum Verkauf produziert ha-
ben33. Durch den  Handel haben sich Großpolens große 
Städte, vor allem Posen, Gnesen, Kalisch und Konin, aber 
auch die an den Handelsrouten gelegenen Pałuki-Städte 
bereichert.

30 M. Małowist, wie oben, S. 126; M. Męclewska, wie oben, S. 85
31 M. Małowist, wie oben, S. 165.
32 Ebenda, S. 124.
33 A. Wędzki, wie oben, S. 63.
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obieG MonetarnY na paŁUKach 
W latach 1146-1300

Kryzys instytucji państwa, jaki cechował ostatnie 
dziesięciolecia XII w., spowodował zasadnicze zmia-
ny ustrojowo-polityczne i społeczne na ziemiach pol-
skich. Jednym z ich przejawów był rozkwit mennictwa 
dzielnicowego oraz masowa produkcja jednostronnie 
bitych brakteatów. Najwcześniejsze zabytki numizma-
tyczne z Pałuk pochodzą z badań archeologicznych. 
Są to pojedyncze znaleziska, z których najstarsze to 
brakteat opata Zygfryda (1170-1195), przełożonego 
klasztoru benedyktynów, wybitego najprawdopo-
dobniej w Nienburgu (księstwo Anhalt) i odkrytego 
na stan. 3 klasztoru cystersów w Łeknie, gm. i pow. 
wągrowiecki, woj. wielkopolskie34. Stąd pochodzą 
jeszcze denar brandenburski Ottona IV (1266-1308), 
polski (wielkopolski?) brakteat guziczkowaty z prze-
łomu XIII i XIV w.35 oraz denar polski lub branden-
burski nieznanego typu z końca XIII w.36 Najstarszą 
monetę polską – prawdopodobnie z końca XII w. – 
posiadamy z cmentarzyska wczesnośredniowieczne-
go w Słaboszewie, gm. Dąbrowa, pow. mogileński, 
woj. kujawsko-pomorskie37. Po jednej bliżej nieokre-
ślonej monecie srebrnej z pocz. XIII w.(?) dostarczy-
ły badania na stan. 5 w Żninie38 oraz badania osady  
w miejscowości Żurawia, gm. Kcynia, pow. nakiel-
ski, woj. kujawsko-pomorskie39. Skarbów z tego ho-
ryzontu chronologicznego z terenów Pałuk na razie 
nie ujawniono. Brak też źródeł pisanych. Gdy pomi-
niemy obie obce emisje z Łekna ze względu na ich 
wyjątkowy charakter (związane są bezsprzecznie  
z odległymi wędrówkami braci zakonnych, nie zaś  

34 S. Suchodolski, Monety z badań wykopaliskowych prowadzo-
nych w Łeknie w latach 1987-1996, s.  353,  [w:] Studia i ma-
teriały do dziejów Pałuk, t. 3, red. A. M. Wyrwa, Poznań 2000.
35 S. Kubiak, Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Pol-
ski. Inwentarz, Poznań 1998, nr 84.
36 Z. Bartkowiak, Cysterski szlak czy dynastyczne związki? 
Nowy typ monety znalezionej w Łeknie [w:] Terra Palucen-
sis et monasterium in Lokna. Studia i materiały do dziejów 
Pałuk, t. 6, Warszawa 2006, s. 249 -256.
37 S. Kubiak, Znaleziska…, nr 128.
38 Ibidem, nr 176.
39 Ibidem, nr 178.

MÜnzUMlaUF in paŁUKi in 
Den Jahren 1146-1300

Die Krise der Institution des Staates, die die letz-
ten Jahrzehnte des zwölften Jahrhunderts kennzeichnete, 
verursachte grundlegende systempolitische und soziale 
Veränderungen in Polen. Eine derer Manifestationen war 
der Aufschwung des Münzwesens in den Teilherzog-
tümern und die Massenproduktion der einseitig geprägten 
Brakteaten. Die ältesten Münzen aus dem Pałuki-Gebiet 
stammen aus archäologischer Forschung. Es sind Einzel-
funde, von denen der älteste ein Brakteat des Abtes Sieg-
fried (1170-1195), Vorstehers eines Benediktiner Klo-
sters ist, wahrscheinlich in Nienburg (Fürstentum Anhalt) 
geprägt, das auf der Fundstelle 3 des Zisterzienserklo-
sters in Łekno, Gem. und Kr. Wągrowiec, Woiwodschaft 
Großpolen entdeckt wurde34. Von hier kommen noch ein 
brandenburgischer Denar Ottos IV. (1266-1308), pol-
nischer (großpolnischer?) knopfartiger Brakteat aus der 
Wende des 13./14. Jahrhunderts35 sowie ein polnischer 
oder brandenburgischer Denar unbekannten Typs vom 
Ende des dreizehnten Jahrhunderts36. Älteste polnische 
Münze – wahrscheinlich vom Ende des 12. Jh. – kommt 
aus dem frühmittelalterlichen Gräberfeld in Słaboszewo, 
Gem. Dąbrowa, Kr. Mogilno, in der Woiwodschaft Kuja-
wien-Pommern37. Je eine nicht spezifizierte Silbermünze 
vom Anfang des 13.Jahrhunderts(?) haben die Forschun-
gen auf der Fundstelle 5 in Żnin38 und die Ausgrabungen 
einer Siedlung in der Ortschaft Żurawia Gem. Kcynia, 
Kr. Nakło [Nakel an der Netze], Woiwodschaft Kuja-
wien-Pommern geliefert39. Hortfunde aus diesem chro-
nologischen Horizont aus dem Pałuki Gebiet sind soweit 
nicht bekannt gegeben. Es gibt auch keine schriftlichen 
Quellen. Wenn wir die beiden fremden Emissionen aus 
Łekno aufgrund ihrer außergewöhnlichen Charakters 
ignorieren (sie sind zweifellos mit Fernwanderungen der 
Ordensbrüder, nicht mit dem lokalen Münzumlauf ver-

34 S. Suchodolski, Monety z badań wykopaliskowych prowadzo-
nych w Łeknie w latach 1987-1996, S. 353, [in:] Studia i mate-
riały do dziejów Pałuk, Bd. 3, Red. A. M. Wyrwa, Poznań 2000.
35 S. Kubiak, Znaleziska monet z lat 1146-1500 z terenu Pol-
ski. Inwentarz. Poznań 1998, Nr. 84.
36 Z. Bartkowiak, Cysterski szlak czy dynastyczne związki? 
Nowy typ monety znalezionej w Łeknie, [in:] Terra Palucen-
sis et monasterium in Lokna. Studia i materiały do dziejów 
Pałuk, Bd. 6. Warszawa 2006, S. 249-256.
37 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 128.
38 Ebenda, Nr. 176.
39 Ebenda, Nr. 178.
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z obiegiem lokalnym), pozostają dwie pewne monety 
polskie i dwie nieokreślone. Ze względu na gospodar-
cze wpływy Gniezna na tych ziemiach oraz charakter 
rynku pieniężnego na sąsiednich terenach, można by 
z dużym prawdopodobieństwem łączyć te ostatnie z 
mennictwem polskim. Upoważniałoby to do opowie-
dzenia się za przewagą monety polskiej na Pałukach w 
omawianym okresie. 

Na pozostałych obszarach północno-wschodniej 
Wielkopolski natomiast wystąpiły 4 skarby40, w tym 
bardzo duży depozyt około 3000 brakteatów z miej-
scowości Głębokie, gm. Kiszkowo, pow. gnieźnieński, 
woj. wielkopolskie. Dominują w nich emisje polskie, 
zwłaszcza brakteaty Mieszka III Starego i jego synów, 
obok niewielkiej domieszki brakteatów kujawsko-ma-
zowieckich, śląskich, niemieckich i zachodniopo-
morskich. Gros tutejszych pojedynczych znalezisk41 
wykazuje się polską proweniencją, która wzmaga się  
w znaleziskach z pogranicza z Wielkopolską Środkową: 
na stan. 4 grodu piastowskiego w Gieczu zarejestro-
wano 13 szt. z 2. poł. XII w.42 Swą obecność sygna-
lizuje już mennictwo czeskie, brak natomiast emisji 
kujawsko-mazowieckich. Te ostatnie zapanowały za 
to na rynku Kujaw. Najdobitniej przebija to ze skła-
du znanego skarbu denarowego z Ujmy Dużej, gm. 
Zakrzewo i depozytu brakteatowego z Wieńca, gm. 
Brześć Kujawski, w których stanowią odpowiednio 
100% i 63% wszystkich monet. Struktura uchwyco-
nych z tego okresu skarbów43 świadczy o współistnie-
niu tych monet z emisjami polskimi i niemieckimi44. 
Obraz ten nie koresponduje z panoramą znalezisk po-

40 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 34, 38, 39, 163.
41 Ibidem, nr 38, 46, 73, 94, 112, 133, 155.
42 B. Paszkiewicz, Monety ze stan. Nr 4 w Gieczu [w:] Bi-
blioteka Studiów Lednickich, Fontes 6:1, red. A. M. Wyrwa, 
T. Krzysztofiak, Lednica 2015.
43 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 2, 68/I, II,IV, 149, 160;  
B. Paszkiewicz, Drugi skarb ze Zgłowiączki: początki men-
nictwa inowrocławskiego? [w:] Z dziejów Kujaw i Pałuk. 
Studia dedykowane pamięci dr. Czesława Sikorskiego, red. 
J. Kozłowski, M. Woźniak, Inowrocław 2005, s. 69-79.
44 Patrz szczegółową analizę A. Musiałowskiego, Moneta 
na średniowiecznych Kujawach od końca XII do XV w. [w:] 
Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomor-
skiego. Stan i perspektywy badań, red. W. Garbaczewski,  
R. Kabaciński, Bydgoszcz 2006, s. 34-36.

bunden), so bleiben zwei sichere polnische und zwei nä-
her nicht bezeichnete Münzen übrig. In Hinsicht auf den 
wirtschaftlichen Einfluss von Gnesen in diesen Ländern 
und den Charakter des Geldmarkts in den benachbarten 
Gebieten, könnte man mit einer hohen Wahrscheinlich-
keit die letzteren mit dem polnischen Münzwesen kom-
binieren. Vollkommen berechtigt würde es also sein, sich 
für das Überwiegen polnischer Münze in Pałuki in der 
diskutierten Periode auszusprechen.

In anderen Gebieten des Nordöstlichen Großpolens 
sind vier Hortfunde40, darunter ein sehr großer Depotfund 
von etwa 3000 Brakteaten bei dem Ort Głębokie, Gem. 
Kiszkowo, Kr. Gnesen, Woiwodschaft Großpolen aufge-
treten. Dominieren in ihnen polnische Emissionen, vor 
allem die Brakteaten Mieszkos des Alten (1173-1202) und 
seiner Söhne, neben einer kleinen Beimischung von ku-
jawisch-masowischen, schlesischen, deutschen und west-
pommerschen Brakteaten. Das Gros hiesiger Einzelfunde41 
zeigt sich in polnischer Provenienz, die in den Funden aus 
dem Grenzland von Mittelgroßpolen überhandnimmt: auf 
der Fundstelle 4. der Piastenburg in Giecz wurden drei-
zehn Stücke aus der zweiten Hälfte. des zwölften Jahrhun-
derts registriert42. Seine Anwesenheit signalisiert auch das 
böhmische Münzwesen, während die kujawisch-masowi-
schen Emissionen fehlen. Letztere haben dafür den Markt 
Kujawiens beherrscht. Am deutlichsten fällt dies ins Auge 
anhand der Zusammensetzung des bekannten Schatzfunds 
der Denare aus der Ortschaft Ujma Duża, Gem. Zakrze-
wo und des Depotfunds der Brakteaten aus Wieniec, Gem. 
Brest Kujawski, in denen sie entsprechend 100% und 63% 
aller Münzen darstellen. Die Struktur der erfassten Schät-
ze dieser Zeit43 zeugt von der Koexistenz dieser Münzen 
mit polnischen und deutschen Emissionen44. Dieses Bild 
entspricht jedoch nicht dem Panorama der Einzelfunde, 

40 Ebenda, Nr. 34, 38, 39, 163.
41 Ebenda, Nr. 38, 46, 73, 94, 112,133, 155.
42 B. Pasziewicz, Monety ze stan. Nr. 4 w Gieczu [in:] Bi-
blioteka Studiów Lednickich, Fontes 6:1, Red. A. M. Wy-
rwa, T. Krzysztofiak. Lednica 2015.
43 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 2, 68/I, II, IV, 149, 160;  
B. Paszkiewicz, Drugi skarb ze Zgłowiączki: początki men-
nictwa inowrocławskiego? [in:] Z dziejów Kujaw i Pałuk. 
Studia dedykowane pamięci dr. Czesława Sikorskiego, Red. 
J. Kozłowski, M. Woźniak, Inowrocław 2005, S. 69-79.
44 Siehe detaillierte Analyse von A. Musiałowski, Moneta 
na średniowiecznych Kujawach od końca XII do XV w., [in:] 
Dzieje pieniądza i bankowości regionu kujawsko-pomor-
skiego. Stan i perspektywy badań, Red. W. Garbaczewski, 
R. Kabaciński, Bydgoszcz 2006, S. 34-36.
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jedynczych, gdzie wśród monet określonych dominują 
denary i brakteaty niemieckie45. Być może emisje pol-
skie i kujawskie znajdują się wśród niezidentyfikowa-
nych około 10 egzemplarzy z wykopalisk46. Właśnie 
na Kujawach po raz pierwszy zaznacza swą obecność 
poza terenami Zakonu moneta krzyżacka47.

Brak skarbów z najwcześniejszego okresu Pałuk 
w świetle ich znaczącej obecności na terenach ościen-
nych świadczy o tym, że ludność tutejsza (być może za 
wyjątkiem tej z samego pogranicza kujawskiego) pozosta-
wała poza zasięgiem cyrkulacji pieniądza monetarnego. 
Panowała tu zasadniczo wymiana towarowa, a pieniądz 
kruszcowy znany był bliżej jedynie kręgom kościelnym.

Z upływem 1. poł. XIII w. znaleziska monetar-
ne zanikają na wszystkich wyżej omawianych ob-
szarach: z drugiej połowy stulecia znamy zaledwie  
5 pewnych pojedynczo znalezionych brakteatów48. 
Nieobecny jest także pieniądz nowego emitenta z pół-
nocy – Państwa Zakonu Rycerskiego NMP. O tym, że 
„denary toruńskie” były na ziemiach polskich znane, 
cenione i pożądane świadczy wyżej nadmieniony, 
wystawiony już w 1238 r., dokument księcia wiel-
kopolskiego Władysława Odonica, będący de facto 
taryfą celną dla kupców z ziem zakonnych, nakła-
dającą na nich obowiązek uiszczania opłat właśnie  
w tej walucie49. Później źródła dotyczące Wielkopolski 
milczą na temat nowego pieniądza aż do pierwszej de-
kady XIV w. Z samego końca XIII stulecia posiadamy 
jednak wielki depozyt z leżącego na zachód od Pałuk 
Wielenia, gm. loco, pow. czarnkowsko-trzcianecki50. 
Wśród rozpoznanych 1600 (z około 2000) monet 317 
szt. to brakteaty krzyżackie z ostatniego dziesięciole-
cia XIII w.51 Depozyt zdaje się pokłosiem wielkiego 
45 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 1, 68/VI; T. J. Horbacz, Nowe 
znaleziska monetarne w badaniach archeologicznych na 
Górnym Śląsku, Kujawach i w Polsce Środkowej, WN  
XLIV, 2000, z. 2, s. 209 n.
46 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 8/I, II, 67, 68/III, V.
47 Ibidem, nr 951.
48 Ibidem, nr. 106, 112/I ; B. Paszkiewicz, Decimant in Grodzi-
sko. Monety z gieckiego grodu [w:] Gród piastowski w Gieczu. 
Geneza. Funkcja. Kontekst, Poznań 2016, s. 257-260. 
49 J. Philippi, op. cit.
50 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 157.
51 B. Paszkiewicz, Brakteaty - pieniądz średniowiecznych 
Prus, Wrocław 2009, s. 64.

wo unter den bestimmten Münzen deutsche Denare und 
Brakteaten dominieren45. Vielleicht polnische und kuja-
wische Emissionen befinden sich unter den etwa 10 nicht 
identifizierten Exemplaren aus archäologischen Ausgra-
bungen46. Es ist in Kujawien, dass die Münze des Deut-
schen Ordens zum ersten Mal außerhalb der Territorien 
des Ordensstaates ihre Präsenz markiert47.

Das Fehlen von Münzschätzen aus der frühesten Zeit 
der Pałuki-Landschaft, zeugt im Lichte ihrer erheblichen 
Präsenz in den benachbarten Gebieten davon, dass die hie-
sige Bevölkerung (vielleicht mit Ausnahme dieser aus dem 
Grenzgebiet Kujawiens selbst) außerhalb der Reichweite 
der Zirkulation des Münzgeldes blieb. Es herrschte hier im 
Wesentlichen der Warenaustausch, und Silbergeld war nur 
in den kirchlichen Kreisen näher bekannt.

Münzfunde aus der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts 
verschwinden in allen oben genannten Gebieten: aus der 
zweiten Hälfte des Jahrhunderts sind uns nur 5 sichere, 
einzeln gefundene Brakteaten bekannt48. Abwesend ist 
auch das Geld des neuen Münzherrn aus dem Norden – 
des Ritterordensstaates der Heiligen Jungfrau Maria. Dass 
die Thorner Denare in Polen bekannt, geschätzt und wün-
schenswert waren, zeugt das oben erwähnte, bereits in 
1238 ausgestellte Dokument des großpolnischen Herzogs 
Władysław Odonic (1202-1239), das de facto eine Zolltarif 
für Kaufleute aus den Ordensländern ist und sie zur Zah-
lung von Gebühren eben in dieser Währung verpflichtet49. 
Spätere Quellen bezüglich Großpolen schweigen über das 
neue Geld bis zum ersten Jahrzehnt des vierzehnten Jahr-
hunderts. Vom Ende des dreizehnten Jahrhunderts liegt uns 
jedoch ein großer Münzdepotfund aus dem westlich von 
Pałuki liegenden Wieleń [Filehne], Gem. loco, Kr. Czarn-
kowsko-Trzcianecki [Czarnikau-Schönlanke] vor50. Unter 
den 1600 identifizierten (von etwa 2000) Münzen, 317 
Stück sind Brakteaten des Ordensstaates des letzten Jahr-
zehnt des dreizehnten Jahrhundert51. Der Depotfund, wie 

45 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. I, 68/VI; T. J. Horbacz, Nowe 
znaleziska monetarne w badaniach archeologicznych na 
Górnym Śląsku, Kujawach i w Polsce Środkowej, WN, Jg. 
XLIV, 2000, Heft 2, S. 209f.
46 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 8/I, II, 67, 68/III, V.
47 Ebenda, Nr. 951.
48 Ebenda, Nr. 106, 112/I; B. Paszkiewicz, Decimant in Grodzi-
sko. Monety z gieckiego grodu [in:] Gród piastowski w Gieczu. 
Geneza. Funkcja. Kontekst, Poznań 2016, S. 257-260.
49 J. Philippi, wie oben.
50 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 157.
51 B. Paszkiewicz, Brakteaty – pieniądz średniowiecznych 
Prus, Wrocław 2009, S. 64.
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handlu na szlaku nad Notecią, łączącego Branden-
burgię i Nową Marchię z Pomorzem Gdańskim lub 
następstwem militarnych działań margrabiów bran-
denburskich z lat 1300-1308, dążących do aneksji Po-
morza. Brak jest XIII-wiecznych źródeł pisanych po-
świadczających przenikanie pieniądza zakonnego na 
Kujawy; najwcześniejsza wzmianka o tym pochodzi 
z 1299 r. Stają się one obszarem masowej infiltracji 
emisji krzyżackich dopiero od przełomu 1. i 2. dekady 
XIV w., przy czym najstarsze z nich pochodzą z lat 
60.-70. XIII w.52 Wymownym świadectwem tego jest 
chociażby wielki depozyt z leżących w przygranicz-
nej strefie pałucko-kujawskiej Żegotek, gm. Strzelno, 
pow. mogileński. W świetle wyżej omówionego okre-
sowego braku znalezisk, przekonywująca wydaje się 
być teza R. Grodeckiego, iż były one chętnie przyjmo-
wane do skarbców książęcych czy biskupich, ale dalej 
nie wypływały. Służyły bowiem jako kruszec menni-
czy53. Tak też należy chyba rozumieć zakaz ich obiegu 
oraz celowość przymusu wymiany przywożonej przez 
kupców obcej monety na lokalną54. 

obieG MonetarnY na paŁUKach 
W latach 1301-1363

Początek XIV w. zasygnalizował nowy rozdział  
w mennictwie Europy Środkowej. Jako odpowiedź 
na wymogi intensywnie rozwijającej się gospodar-
ki towarowo-pieniężnej, napędzanej rosnącą wymia-
ną związaną z mnożącymi się nadaniami lokacyjnymi, 
Wacław II (1283-1305) rozpoczął produkcję groszy pra-
skich. Stanowiły one odpowiednik narodzonego nieco 
wcześniej we Francji (w 1266 r. za Ludwika XI) gru-
bego nominału – grosza turońskiego. Bite na wiel-
ką skalę stały się szybko wiodącą monetą obiegową 
tej części Europy. Po objęciu przez niego tronu pol-
skiego stają się z czasem oficjalną monetą obiegową  
i w Polsce, gdzie będą podstawą do wszelkich opera-
cji finansowych przez następne ponad sto lat. Niemniej 

52 B. Paszkiewicz, Brakteaty..., s. 63.
53 R. Grodecki, Najstarsze polskie taryfy celne, Sprawozda-
nia AU, 1926, z. 2, s. 6; M. Męclewska, op. cit., s. 89.
54 R. Grodecki, Przymus używania bieżącej monety krajowej 
w Polsce Piastowskiej, WNA XI, 1923, nr 1-2, s. 17-20.

es scheint, ist ein Nachklang des großen Handels auf der 
Route entlang der Netze, die Brandenburg und Neumarkt 
mit Pommerellen verband, oder möglicherweise Folge 
von militärischen Aktionen der brandenburgischen  Mark-
grafen aus den Jahren 1300-1308, die nach Annexion von 
Pommern strebten. Es gibt auch keine schriftliche Quellen 
aus dem 13. Jahrhundert, die das Endringen des Ordens-
geldes in Kujawien bestätigen würden; die früheste Er-
wähnung davon kommt aus dem Jahr 1299. Es wird zum 
Bereich der Masseninfiltration der Ordensemissionen erst 
seit der Wende des ersten und zweiten Jahrzehnt des 14. 
Jh., wobei die ältesten aus den 60-70er Jahren des 13. Jahr-
hunderts stammen52. Beredtes Zeugnis dafür ist ein großer 
Münzdepot aus der in der Grenzzone zwischen Pałuki und 
Kujawien liegenden Ortschaft Żegotki [Wiesengrund], 
Gem. Strzelno, Kr. Mogilno. Im Lichte des oben beschrie-
benen periodischen Mangels an Funden scheint die The-
se von R. Grodecki überzeugend zu sein, dass sie in die 
fürstlichen oder bischöflichen Schatzkammern gerne an-
genommen wurden, aber flossen nicht weiter. Denn haben 
sie als Münzmetall gedient53. So sollte man wohl auch 
das Verbot ihrer Zirkulation und die Zweckmäßigkeit des 
Austauschzwangs der von Kaufleuten gebrachten fremden 
Münze gegen die lokale, verstehen54.

MÜnzUMlaUF in paŁUKi 
in Den Jahren 1301-1363

Der Beginn des 14. Jahrhunderts signalisierte ein 
neues Kapitel im Münzwesen Mitteleuropas. Als Ant-
wort auf die Anforderungen der intensiv wachsenden 
Waren-Geld-Wirtschaft, angetrieben durch den wach-
senden Austausch im Zusammenhang mit der sich stark 
mehrenden Zahl der neuen Stadtgründungen, begann 
Wenzel II (1283-1305) den Prager Groschen zu prägen. 
Dies war das Gegenstück der etwas früher in Frankreich 
(im Jahre 1266 unter Ludwig XI.) geborenen Münze – des 
Turnosgroschen (des dicken Denars von Tours). Geprägt 
in großen Mengen, wurde sie schnell zur führenden Um-
laufmünze in diesem Teil Europas. Nachdem Wenzel den 
Thron von Gnesen bestieg, werden sie zum universellen 
Zahlungsmittel auch in Polen, wo sie die Basis für alle fi-
nanziellen Operationen für die nächsten hundert Jahre sein 
52 Ebenda, S. 63
53 R. Grodecki, Najstarsze polskie taryfy celne, Sprawozdania 
AU, 1926, Heft 2, Seite 6; M. Męclewska, wie oben, S. 89.
54 R. Grodecki, Przymus używania bieżącej monety krajowej 
w Polsce Piastowskiej, WNA XI, 1923, Nr. 1-2 S. 17-20.
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brakteaty zachowują swoją pozycję powszechnie uży-
wanego pieniądza aż do czasów reformy groszowej 
Kazimierza Wielkiego z końcowych lat jego pano-
wania, na mocy której wprowadzono grosze, półgro-
sze (kwartniki) i ćwierćgrosze koronne oraz kwartniki 
(grosiki) ruskie. Jako monetę zdawkową wypuszczano  
niskopróbne denary. Na obszarze Zakonu Krzyżackiego 
brakteaty królowały znacznie dłużej. Pozostały jednak 
jedyną emitowaną monetą do czasu, gdy tutejsza go-
spodarka również wymusiła zreformowanie skostniałe-
go systemu monetarnego. Przystąpił do tego w 1364 r. 
wielki mistrz Winrych von Kniprode (1351-1382), który 
wprowadził nowe jednostki o zupełnie innym niż brak-
teaty standardzie. Prześledźmy zatem obieg pieniądza 
kruszcowego na interesujących nas obszarach w świetle 
tych tak istotnych zmian menniczych. 

Niestety tym razem materiał z pałuckich zna-
lezisk pojedynczych jest nader ubogi i ogranicza się 
właściwie do monet ze stan. 3 w klasztorze w Łek-
nie55. Z tego zespołu na interesujący nas okres przy-
pada 1 grosz turoński Filipa Pięknego (1285-1314),  
1 grosz praski Jana Luksemburskiego oraz 3 brakte-
aty krzyżackie56. Zatem jest dość reprezentatywny i w 
znacznym stopniu odzwierciedla zachodzące zmiany 
w mennictwie.

Znacznie lepiej wypadają znaleziska gromadne. 
Najwcześniejsze z nich to odkryty w 1912 r. w drew-
nianym pudełku depozyt 400-500 monet z miejsco-
wości Kaczkówko, gm. i pow. żniński57. Składały się 
na niego grosze praskie Wacława II, Jana Luksembur-
skiego oraz datujące go grosze miśnieńskie, bite od 
1338/39 r. Grosze tych samych władców w stosunku 
1 do 3 zawiera złożony z 4 szt. skarb kościelny zna-
leziony podczas badań wykopaliskowych cytowanego 
stan. 3 w łekneńskim klasztorze cysterskim58, datowa-
ny na lata 1340-1350. Największy depozyt z obszaru 

55 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 486/III. 
56 T. Szczurek, Brakteaty krzyżackie znalezione  w Łeknie 
w 1999 r. na terenie klasztoru cysterskiego (stanowisko 3) 
[w:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, t. 4, Kościół pw. 
św. Krzyża i opactwo  cysterskie w Łeknie-Węgrowcu, red. 
A. M. Wyrwa, Poznań 2003, s. 213-218.
57 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 379. 
58 Ibidem, nr 486/II.

werden. Dennoch behielten die Brakteaten ihre Position 
von allgemein verwendetem Geld bis zum Zeitpunkt der 
Groschenreform Kasimirs III. des Großen aus den letz-
ten Jahren seiner Herrschaft, auf deren Grundlage Kron-
groschen, --halbgroschen –viertelstücke, -viertelgroschen 
sowie ruthenische Viertelstücke eingeführt wurden. Als 
Währungsuntereinheit wurden Denaren von niedrigem 
Feingehalt in den Umlauf gebracht. Auf dem Gebiet des 
Deutschen Ordens regierten die Brakteaten viel länger. Sie 
blieben die einzige ausgegeben Münze bis zum Moment 
als die dortige Wirtschaft hat auch gezwungen, das ossifi-
zierte monetäre System zu reformieren. An Durchführung 
dieser Reform machte sich im Jahre 1364 der Hochmeister 
Winrich von Kniprode (1351-1382) heran, der völlig neue 
monetäre Einheiten mit einem völlig anderen Standard als 
die Brakteaten einführte. Lasst uns also die Zirkulation 
des Silbergelds auf den uns interessierenden Gebieten im 
Lichte dieser signifikanten Münzänderungen verfolgen.

Leider sind in diesem Fall die Einzelfunde aus Pałuki 
im Fundmaterial ziemlich knapp vertreten und beschränken 
sich auf Münzen aus Fundstelle 3 im Kloster von Łekno55. 
Aus dieser Gruppe fallen für den uns interessierenden Zeit-
raum 1 Turnosgroschen Philipps IV. des Schönen (1285-
1314), 1 Prager Groschen Johanns von Luxemburg und  
3 Brakteaten des Deutschen Ordens56. Es ist daher eine recht 
repräsentative Gruppe von Münzen und spiegelt weitge-
hend die Veränderungen im Münzwesen wider.

Kollektive Funde fallen viel besser aus. Der frü-
heste von ihnen ist ein in 1912 in einer Holzkiste ent-
deckter Depotfund von 400-500 Münzen aus der Ort-
schaft Kaczkówko [Sommerfeld], Gem. und Kr. Żnin57. 
Er bestand aus Prager Groschen Wenzels II, Johanns von 
Luxemburg und den ihn datierenden Meißner Groschen, 
die 1338-1339 eingeführt wurden. Die Groschen glei-
cher Herrscher im Verhältnis von 1 zu 3 enthielt der aus  
4 Stück bestehende Kirchenschatz, der bei Ausgrabungen 
der zitierten Fundstelle 3 im Zisterzienserkloster von Łekno 
gefunden wurde58, datiert 1340-1350. Der größte Depotfund 
aus dem Pałuki-Gebiet stammt eben aus dem besprochenen 
Zeitraum. Er wurde 1912 beim Graben einer Wasserleitung 

55 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 486/III.
56 T. Szczurek, Brakteaty krzyżackie znalezione w Łeknie 
w 1999 r. na terenie klasztoru cysterskiego (stanowisko 3), 
[in:] Studia i materiały do dziejów Pałuk, Bd. 4, Kościół pw. 
Św. Krzyża i opactwo cysterskie w Łeknie-Wągrowcu, Red. 
A. M. Wyrwa, Poznań, S. 213-218.
57 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 379.
58 Ebenda, Nr. 486/II.
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Pałuk pochodzi właśnie z omawianego okresu. Został 
znaleziony także w 1912 r. podczas kopania wodocią-
gu na rynku w Żninie. W drewnianej skrzynce złożo-
no około 5000 monet wagi około 17,5 kg, z których 
rozpoznano 2190 egzemplarzy, ale część rozproszona 
zawierała podobno analogiczne okazy. Najwcześniej-
sze z nich to 7 groszy praskich Wacława II, dalsze 750 
należą do mennictwa Jana Luksemburskiego, zaś gros 
zespołu – 1393 szt. – tworzą zamykające go emisje 
Karola I (1346-1378). Pozostałe 40 monet to grosze 
miśnieńskie, wybite przez Fryderyka II?/III? (1324-
1349) po 1338/1339 r.59 Dawna teza łączyła losy de-
pozytu z rozgrywającymi się w roku 1383 w Żninie  
i jego okolicach walkami zbrojnymi między Nałęcza-
mi i Grzymalitami60. Inni badacze rozważają praw-
dopodobieństwo ukrycia skarbu na przełomie XV  
i XVI w.61 Ostatnie znalezisko z lat 1301-1364 dostar-
cza nam znów Łekno. Chodzi o niewielki depozyt 10 
monet znaleziony nieopodal cmentarza parafialnego, 
z którego rozpoznano tylko 4 grosze praskie Karola I. 
Zespół złożono do ziemi po 1356 lub 1370 roku62. 

Jak wynika z powyższego przeglądu od lat 40. do lat 
70. XIV w. tezauryzowano wyłącznie monetę grubszą. Brak 
wśród niej wybijanych krótko i w niewielkich ilościach pięk-
nych groszy Kazimierza Wielkiego. Bezwzględna prze-
waga monety czeskiej poprzedzona była i równoważona  
w transakcjach instytucji kościelnych przez pieniądz krzy-
żacki, co uwydatniają liczne źródła pisane. Pierwsze wzmian-
ki dotyczące oczynszowania czy kupna-sprzedaży wsi  
i sołectw z rejonu Pałuk i okolic Gniezna w „monecie 
toruńskiej” pojawiają się w 2. dekadzie XIV stulecia63. 
Owe „denary toruńskie” (jak jeszcze określano w tym 
czasie brakteaty krzyżackie) dominują w ówczesnych 
dokumentach prawie do końca lat 50., kiedy oszaco-

59 S. Kubiak, Znaleziska…, nr 876. 
60 M. Gumowski, Żnin w wiekach średnich [w:] Historia 
powiatu żnińskiego, red. S. Truchim, Poznań 1928, s. 79;  
A. Wędzki, op. cit., s. 100; Z. Schmidt, Rozwój układu prze-
strzennego miasta. Jego architektura i sztuka [w:] Żnin. 700 
lat dziejów miasta, red. J. Topolski, Bydgoszcz 1965, s. 48.
61 J. Kądziołka, Żnin po lokacji (1263-1654) [w:] Żnin. 700 
lat..., s. 64.
62 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 486/I; S. Suchodolski, Monety 
z badań..., s. 357 n.
63 B. Paszkiewicz, Brakteaty..., s. 133.

auf dem Markt in Żnin gefunden. In einer Holzkiste wur-
den etwa 5.000 Münzen von ungefähr 17.5 kg Gewicht nie-
dergelegt, von denen 2.190 identifiziert wurden, aber deren 
zerstreuter Teil enthielt angeblich analoge Exemplare. Die 
frühesten davon sind sieben Prager Groschen von Wenzel II, 
die weiteren 750 sind Prägungen Johanns von Luxemburg, 
während der Großteil der Sammlung – 1393 Stück – sind 
die sie schließenden Emissionen Karls IV (1346-1378). Die 
anderen 40 Münzen sind Meißner Groschen, geprägt von 
Friedrich II dem Ernsthaften (1324-1349) nach 1338/133959. 
Eine frühere These verband das Schicksal der deponierten 
hier Münzen mit den im Jahre 1383 in Żnin und seiner Um-
gebung stattfindenden bewaffneten Auseinandersetzungen 
zwischen den Adelsgeschlechtern Nałęcz und Grzymała60. 
Andere Forscher erwägen die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Schatz um die Wende des fünfzehnten zum sechzehnten 
Jahrhundert versteckt wurde61. Den letzten Fund dieses zeit-
lichen Horizonts liefert uns wieder Łekno. Es handelt sich 
um einen kleinen Depot von 10 Münzen, der in der Nähe 
des Pfarrfriedhofs gefunden wurde, von dem nur 4 Prager 
Groschen Karls IV identifiziert wurden. Er wurde nach 
1356 oder 1370 im Boden deponiert62.

Wie aus der obigen Übersicht ersichtlich ist, wurden 
von den 40er bis in die 70er Jahre des 14. Jahrhunderts nur 
dickere Münzen thesauriert. Es fehlen unter ihnen die schö-
nen Groschen Kasimirs III des Großen (1333-1370), die kurz 
und in kleinen Mengen geprägt wurden. Die absolute Über-
legenheit der böhmischen Münze wurde in Transaktionen 
kirchlicher Institutionen mit Ordensgeld vorausgegangen 
und ausgeglichen, was durch zahlreiche schriftliche Quellen 
hervorgehoben wird. Erste Erwähnungen von Bauernzinsen 
oder dem Kauf-Verkauf von Dörfern und Schulzengütern 
aus der Pałuki-Region und der Umgebung von Gnesen, 
die in „Thorner Münze“ bezahlt werden, erscheinen in der 
zweiten Dekade des vierzehnten Jahrhunderts63 und die 
nächsten setzen fort fast bis zum Ende der 50er Jahre, wenn 
die Schätzungen bereits in Prager Groschen angegeben sind, 

59 Ebenda, Nr. 876.
60 M. Gumowski, Żnin w wiekach średnich [in:] Historia 
powiatu żnińskiego, Red. S. Truchim, Poznań 1928, S. 79;  
A. Wędzki, wie oben, S. 100; Z. Schmidt, Rozwój układu prze-
strzennego miasta. Jego architektura i sztuka [in:] Żnin. 700 
lat dziejów miasta, Red. J. Topolski, Bydgoszcz 1965, S. 48.
61 J. Kądziołka, Żnin po lokacji (1263-1654) [in:] Żnin. 700 
lat…, S. 64.
62 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 486/I; S. Suchodolski, Mo-
nety z badań…, S. 357f.
63 B. Paszkiewicz, Brakteaty…, S. 133.
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wania podawane są już w groszach praskich, jak to 
się dzieje w wypadku Łysinina pod Gąsawą64. Opłaty 
kościelne dla rezydującego w Żninie arcybiskupstwa 
były jedną ze ścieżek napływu tej monety. Obecność 
obu walut na rynku lokalnym poświadczają, jak wi-
dzieliśmy, również znaleziska pojedyncze. 

Wachlarz emisyjny, jaki przynoszą zarejestrowa-
ne dotychczas znaleziska gromadne z pozostałej czę-
ści północno-wschodniej Wielkopolski, jest znacznie 
bogatszy. Poza groszami praskimi najwcześniejszy 
z nich, z lat 20.65, dostarcza znacznej ilości kwartni-
ków śląskich. Depozyty z połowy wieku składają się 
albo wyłącznie z emisji czeskich66, albo z brakteatów 
krzyżackich oraz brakteatów zachodniopomorskich67. 
Pozbawione są jednak monet polskich. Za to te prze-
ważają wśród znalezisk pojedynczych, rywalizując  
z brakteatami krzyżackimi68. Notujemy tu także mo-
nety czeskie, śląskie i zachodniopomorskie. Nasiloną 
obecność monety zakonnej poświadczają również do-
kumenty kancelarii kościelnych dotyczące oczynszo-
wania wsi i sołectw czy transakcji kupna-sprzedaży na 
obszarze metropolii gnieźnieńskiej i krajeńskiej69.

Natomiast na Kujawach moneta czeska jest  
w mniejszości. Pojawia się w niewielkiej ilości obok 
emisji zakonnych w depozytach z połowy XIV w. oraz 
z monetą polską70. Samodzielnie występuje tylko w jed-
nym depozycie71. Wiodącą pozycję na tym rynku zajmu-
ją emisje zakonne, których masowy obieg rozpoczyna 
się tu już w 2. dekadzie stulecia, czego niezbitym do-
wodem jest wspomniany depozyt z Żegotek, z samego 
pogranicza kujawsko-pałuckiego, zawierający brakteaty 
krzyżackie wypuszczone do obiegu w latach 1297-1318, 
z przewagą tych wybitych do 1308 r. (725 szt.)72. W po-
łowie wieku cyrkulacja brakteatów krzyżackich osiąga tu 
swoje apogeum. Od lat 60. jednak coraz wyraźniej zazna-

64 KDW III, nr 1353.
65 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 583.
66 Ibidem, nr 357, 762.
67 Ibidem, nr 355, 853.
68 Ibidem, nr 304, 312/II, III, IV, 349, 783/III.
69 B. Paszkiewicz, Brakteaty..., s. 132 n.
70 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 512, 838, 234/IV.
71 Ibidem, nr 359.
72 Ibidem, nr 873; B. Paszkiewicz, Brakteaty..., s. 139, 147 n. 
i tabl. 2.

wie es im Falle von Łysinin bei Gąsawa geschieht64. Kir-
chengebühren für den in Żnin residierenden Erzbischof wa-
ren einer der Wege des Zuflusses dieser Münze. Die Präsenz 
beider Währungen auf dem lokalen Markt, ist, wie wir es 
gesehen haben, auch durch Einzelfunde bestätigt.

Das Emissionsspektrum, das die bisher aufgezeich-
neten kollektiven Funde aus dem restlichen Teil Nordöst-
lichen Großpolens bringen, ist viel reicher. Abgesehen von 
den Prager Groschen, liefert der früheste von ihnen, aus den 
20er. Jahren65, eine bedeutende Anzahl von schlesischen 
Viertelstücken. Depots aus der Mitte des Jahrhunderts be-
stehen entweder ausschließlich aus böhmischen Ausgaben66 
oder aus Brakteaten des Deutschen Ordens sowie der aus 
Westpommern67. Diese Funde sind jedoch der polnischen 
Münzen beraubt. Sie herrschen jedoch unter Einzelfunden 
vor, konkurrierend mit Brakteaten des Deutschen Ordens68. 
Wir finden hier auch böhmische, schlesische und westpom-
mersche Münzen. Verstärkte Anwesenheit von Münzen des 
Ordensstaates bescheinigen auch Dokumente von kirch-
lichen Kanzleien bezüglich der Belegung der Dörfer und 
Schulzengüter mit Zinsen oder der Kauf-Verkauf-Transak-
tionen auf dem Gebiet der Kirchenprovinz von Gnesen und 
Kamień Krajeński [Kamin in Westpreußen]69.

Demgegenüber ist die böhmische Münze in Kujawien 
in der Minderheit. Sie erscheint in geringer Menge neben 
Ausgabungen des Ordensstaates in Depots aus der Mitte 
des 14. Jahrhunderts sowie zusammen mit polnischen Mün-
zen70. Selbstständig ist sie nur in einem Depot vorhanden71. 
Führende Position auf diesem Markt nehmen die Emissi-
onen des Ordens ein, deren Massenumlauf hier bereits in 
der zweiten Dekade des Jahrhunderts beginnt, dessen un-
widerlegbarer Beweis der bereits erwähne Münzdepot aus 
der Ortschaft Żegotki, aus dem Grenzgebiet zwischen Kuja-
wien und Pałuki ist, der die in Jahren 1297-1318 in Umlauf 
gebrachten Brakteaten des Deutschen Ordens enthielt, deren 
Mehrheit bis 1308 geprägt wurde (725 Stück)72. In der Mitte 
des Jahrhunderts erreichte hier die Zirkulation der Brakte-
aten des Ordensstaates ihren Höhepunkt. Seit den 60er Jah-

64 KDW III, Nr. 1353.
65 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr.583.
66 Ebenda, Nr. 357, 762.
67 Ebenda, Nr. 355, 853.
68 Ebenda, Nr. 304, 312/II,III,IV, 349, 783/III.
69 B. Paszkiewicz, Brakteaty…, S. 132f.
70 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 512, 838, 234/IV.
71 Ebenda, Nr. 359.
72 Ebenda, Nr. 872; B. Paszkiewicz, Brakteaty…, S. 139, 
147f und Taf. 2.
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czają swą obecność na tym rynku emisje polskie, które 
sytuują się tu także odmiennie niż na poprzednich obsza-
rach. W postaci emisji krakowskich Kazimierza Wielkie-
go mają wyłączność w dwóch niewielkich depozytach73. 
Wyżej zarysowany obraz pokrywa się z informacjami  
z odnośnych dokumentów, w których obok ustawicznie 
nadmienianych „denarów toruńskich” wzmiankowano 
monetę polską74. Zapis ten świadczy o pogłębiających się 
powiązaniach Kujaw z królestwem Polskim.

obieG MonetarnY na paŁUKach 
W latach 1364-1453

Emitowane w następstwie I etapu reformy 
mistrza Winrycha von Kniprode nowe nominały 
– piękne półskojce i kwartniki (fircheny) – wybi-
jano krótko, ale od razu w bardzo dużych nakła-
dach. Chociaż na ziemiach rdzennych utrzymały się  
w obiegu przez dziesięciolecia po wprowadzeniu na-
stępnej monety krzyżackiej, dotychczasowe znaleziska 
z Pałuk nie ujawniają ich dotarcia na te tereny. Nie-
obecne są zarówno wśród pojedynczych monet, jak  
i w skarbach. W Wielkopolsce północno-wschodniej 
zarejestrowano je jedynie w depozycie z Sępólna 
Krajeńskiego, woj. kujawsko-pomorskie, ukrytym 
po 1410 r. (?)75. Obok 216 brakteatów krzyżackich 
z lat 1307-137976, 201 szelągów bitych przez kolej-
nych mistrzów Zakonu od Winrycha von Kniprode 
po Henryka I von Plauen oraz kilku polskich emi-
sji Władysława Jagiełły, zarejestrowano tu 3 pół-
skojce i aż 134 kwartniki. Monety te przeniknęły 
za to prawie natychmiast na Kujawy; notujemy je  
w znaczących ilościach w skarbach z lat 80. i 90.77. 
W najwcześniejszym z nich, ukrytym w Topoli po 
1382 r., wystąpiły 32 półskojce i 19 kwartników. 
Niezwykle ciekawy jest pod tym względem ukryty 
pod sam koniec XV w. skarb z Chlewisk, gm. Dą-

73 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 235, 866/II.
74 M. Męclewska, op. cit., s. 99; B. Paszkiewicz, Brakteaty..., 
s. 132.
75 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 683/III.
76 B. Paszkiewicz, Brakteaty..., s. 112, 117 n., tab. 2 i 4.
77 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 234/V, 774, 866/I.

ren macht sich jedoch Präsenz polnischer Emissionen auf 
diesem Markt immer deutlicher bemerkbar, die sich hier 
allerdings anders als in den zuvor diskutierten Bereichen 
manifestieren. In Form von Krakauer Emissionen Kasimirs 
III des Großen haben sie Ausschließlichkeit in zwei kleinen 
Depots73. Das oben skizzierte Bild stimmt mit Informati-
onen aus relevanten Dokumenten überein, in denen man, 
abgesehen von den ständig zitierten „Thorner Denare“, auch 
polnische Münze erwähnte,74. Diese Aufzeichnung zeugt 
von den sich vertiefenden Beziehungen Kujawiens zum 
polnischen Königreich.

MÜnzUMlaUF in paŁUKi in Den 
Jahren 1364-1453

Die nach der ersten Phase der Reform des Hochmei-
sters Winrich von Kniprode emittierten neuen Münznomi-
nale – die schönen Halbscoter und Vierchen – wurden kurz, 
aber sofort in sehr großen Mengen geprägt. Obwohl sie 
sich auf heimischem Boden nach der Einführung nächster 
Münze des Ordensstaates für Jahrzehnte in Umlauf hielten, 
bisherige Münzfunde aus Pałuki offenbaren nicht, dass sie 
auch diese Gebiete erreicht hatten. Sie sind sowohl unter 
Einzelmünzen als auch in Schatzfunden abwesend. Im 
Nordöstlichen  Großpolens wurden sie nur in einem Depot 
aus Sępólno Krajeński [Zempelburg], Woiwodschaft. Ku-
jawien-Pommern, verborgen nach 1410 (?) verzeichnet75. 
Neben 216 Brakteaten des Ordensstaates aus den Jahren 
1307-137976, 201 Schillingen der aufeinanderfolgenden 
Hochmeister von Winrich von Kniprode bis Heinrich I von 
Plauen sowie einiger polnischen Emissionen Władysławs 
II. Jagiełło verzeichnete man hier 3 Halbscoter und nicht 
weniger als 134 Vierchen. Dafür sind diese Münzen fast 
unmittelbar nach Kujawien eingedrungen; wir merken 
sie in bedeutenden Mengen in den Schatzfunden der 80er 
und 90er Jahre des 14. Jh.77. In deren frühestem, der in der 
Ortschaft Topola, Gem. Rojewo, Kr. Inowrocław nach 
1382 verborgen wurde, gab es 32 Halbscoter und 19 Vi-
erchen. In dieser Hinsicht ist der Schatzfund von Chlewis-
ka [Kleinwiese], Gem. Dąbrowa Biskupia [Louisenfelde] 
äußerst interessant78, der am Ende des 15. Jahrhunderts 

73 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 235, 866/II.
74 M. Męclewski, wie oben, S. 99: B. Paszkiewicz, Brakte-
aty…, S. 132.
75 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 683/III.
76 B. Paszkiewicz, Brakteaty…, S. 112, 117f, Taf. 2 und 4.
77 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 234/V, 774, 866/I.
78 Ebenda, Nr. 247.
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browa Biskupia78, w którym pojawiły się po ponad 
120 latach od momentu wybicia 1 półskojec i 14 
kwartników.

Drugi, zasadniczy etap nadmienionej reformy 
oparł się na monecie szelężnej. Niebawem wystąpiła 
ona w roli powszechnie używanego dotychczas feniga, 
który stopniowo znikł ze skarbów. Nie zaistniała jednak 
w najwcześniejszym ze znanych dotychczas 6 depo-
zytów pałuckich z tego okresu, w ukrytym po 1396 r. 
skarbie z Wenecji, gm. i pow. żniński79. Zważywszy 
na przemyślany sposób, w jakim go złożono do ziemi 
(grubszą monetę, 500 groszy praskich, umieszczono 
w dużym garnku, zaś 500 denarów – w garnku mniej-
szym) oraz na jego bogaty skład emisyjny, zajmuje on 
wyjątkową pozycję między nimi. 

Szelągi pojawiły się w składzie pozostałych pa-
łuckich znalezisk gromadnych po raz pierwszy w po-
staci emisji Michała Küchmeistra (1414-1422) i Paw-
ła von Russdorf (1422-1441). W ukrytym po 1422 r. 
depozycie ze Stępuchowa, gm. Damasławek, pow. 
wągrowiecki, woj. wielkopolskie, składającym się  
z około 60 monet80, wystąpiły wyjątkowo wraz z gro-
szami praskimi Wacława IV (1378-1419). Następ-
ne notujemy w skarbie z Rąbczyna, gm. i pow. wą-
growiecki, woj. wielkopolskie, zdeponowanym po 
1431 r.81 Z tego wielkiego znaleziska znanych jest 
niestety jedynie 7 półgroszy krakowskich i wschow-
skich Władysława Jagiełły oraz 8 szelągów Michała 
Küchmeistra i 9 Pawła von Rusdorf. A zatem nowa, 
grubsza moneta dotarła na ten obszar dość późno. 

Dominujące w omawianej grupie są monety 
polskie, które z powodzeniem zastąpiły grosze cze-
skie, panujące tu w poprzednim okresie. Uczestniczą  
w składzie każdego depozytu, nieraz w towarzy-
stwie monet czeskich czy krzyżackich. Mają zma-
sowany udział w wyżej wzmiankowanym wcze-
snym skarbie z Wenecji, w którym rozpoznano 
ok. 10 denarów poznańskich oraz ok. 80 denarów 
wschowskich Ludwika Węgierskiego lub Jadwigi, 

78 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 247.
79 Ibidem, nr 811/I.
80 Ibidem, nr 722.
81 Ibidem, nr 654.

verborgen war, in dem nach über 120 Jahren nach der Prä-
gung 1 Halbscoter und 14 Vierchen erschienen sind.

Die zweite und grundlegende Phase der Reform ba-
sierte auf einer Schillingmünze. Bald trat sie in der Rolle 
des früher allgemein genutzten Pfennigs auf, der nach und 
nach aus den Schätzen verschwand. Sie war aber in dem 
frühesten der sechs bekannten Pałuki Depots aus jener Zeit, 
dem nach 1396 in Wenecja [Venetia], Gem. und Kr. Żnin 
verborgenen Münzschatz, nicht aufgetaucht79. In Anbetracht 
der durchgedachten Art, in der sie im Boden deponiert wur-
den (dicke Münzen, 500 Prager Groschen - in einem großen 
Topf, während 500 Denare – in  einem kleineren Topf) so-
wie seiner reichen Emissionszusammensetzung, nimmt er 
eine einzigartige Position zwischen ihnen ein.

Schillinge erschienen in der Zusammensetzung 
von restlichen kollektiven Funden aus Pałuki zum ersten 
Mal in der Form von Emissionen Michaels Küchmeister 
(1414-1422) und Pauls von Rußdorf (1422-1441). In dem 
nach 1422 verborgenen Depot aus Stępuchowo, Gem. 
Damaslawek [Elsenau], Kr. Wągrowiec, Woiwodschaft 
Großpolen, der aus etwa 60 Münzen bestand80, sind sie aus-
nahmsweise zusammen mit den Prager Groschen Wenzels 
IV. (1378-1419) aufgetreten. Die nächsten verzeichnen wir 
in dem Schatzfund von Rąbczyn [Rombschin], Gem. und 
Kr. Wągrowiec, Woiwodschaft Großpolen, der nach 1431 
deponiert wurde81. Aus diesem großen Fund bekannt sind 
leider nur 7 Krakauer und Fraustädter  Halbgroschen Wla-
dyslaws Jagiełło. (1386-1434) sowie 8 Schillinge Micha-
els Küchmeister und 9 -. Pauls von Rußdorf. Demzufolge 
ist eine neue, dickere Münze ziemlich spät auf dieses Ge-
biet angekommen.

Dominant in der diskutierten Gruppe sind pol-
nische Münzen, die die hier in der vorigen Periode vor-
herrschenden böhmischen Groschen erfolgreich ersetzt 
haben. Sie sind in der Zusammensetzung jedes Depots, 
manchmal in Begleitung von böhmischen oder den des 
Deutschen Ordens Münzen vorhanden. Sie haben einen 
massiven Anteil in dem oben zitierten frühen Schatzfund 
von Wenecja, in dem etwa 10 Posener Denare und ca. 
80 Fraustädter Denare Ludwigs des Großen von Ungarn 
oder Hedwigs, etwa 80 Krondenare Hedwigs, eine unbe-
stimmte Anzahl von Krondenaren Wladyslaws Jagiełło. 
und 2 Weluner Denare Władysławs von Oppeln identi-
fiziert wurden.. Unter der näher nicht definierbaren, aber 

79 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 811/I.
80 Ebenda, Nr. 722.
81 Ebenda, Nr. 654.
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ok. 80 denarów koronnych Jadwigi, nieokreśloną 
liczbę denarów koronnych Władysława Jagiełły  
i 2 denary wieluńskie Władysława Opolskiego. 
Wśród bliżej nieznanej, ale na pewno licznej (ze 
względu na chronologię skarbu) grupy współuczest-
niczących tu groszy praskich, zarejestrowano emi-
sje Wacława II, Jana Luksemburskiego, Karola I  
i Wacława IV oraz inne drobne monety czeskie. 
Dwa denary poznańskie reprezentują w tym depo-
zycie mennictwo Henryka I Głogowskiego (1274-
1309) lub synów, a po 1 sztuce – mennictwo nie-
mieckie, morawskie oraz węgierskie. Polskie 
monety wystąpiły samodzielnie w skarbie z Sadło-
goszcza, gm. Barcin, pow. żniński, woj. kujawsko
-pomorskie, ukrytym po 1431 r., składającym się ze 
147 półgroszy koronnych oraz 4 półgroszy lwow-
skich Władysława Jagiełły82. W depozycie niezna-
nej wielkości z Rogowa, gm. loco, pow. żniński, 
ujawniono wyłącznie emisje Władysława Jagiełły  
i Władysława IV Warneńczyka (1434-1444)83. Zale-
dwie jedna polska moneta – Kazimierza Jagiellończy-
ka (1444-1492) – znana jest z wielkiego, zabezpie-
czonego w dwóch dzbankach, skarbu z Kamienicy, 
gm. i pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie84.

Emisje czeskie rozpoznano tylko w dwóch naj-
starszych depozytach z tego przedziału czasowego 
– w wyżej opisanym skarbie weneckim i w tym ze 
Stępuchowa, w którym obecne są tylko grosze praskie 
Wacława IV.

Informacje, wypływające ze składu emisyjnego 
skarbów, korespondują znakomicie z tymi, wynika-
jącymi z struktury znalezisk pojedynczych. Często 
pozyskane zostały podczas badań archeologicznych, 
jak to miało miejsce w Łeknie, Wenecji czy Słabo-
szewie, gm. Dąbrowa85. Pozostałe – z  Biskupina, 
Wągrowca i Żnina były luźno znalezione86. Przynio-
sły nam około 30 monet, w przeważającej części pol-
skich (ok. 20 szt.). Są wśród nich denary poznańskie 

82 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 674.
83 Ibidem, nr 656.
84 Ibidem, nr 384.
85 Ibidem, nr 486/III, 692/I-IV, 811/II-V.
86 Ibidem, nr 208, 809, 876/II-IV.

sicherlich zahlreichen (in Hinsicht auf die Chronologie 
des Schatzfundes) Gruppe der hier mitbeteiligten Prager 
Groschen hat man Emissionen Wenzels II (1278-1305), 
Johanns von Luxemburg (1311-1346), Karls I. (1346-
1378) und Wenzels IV (1378-1419) sowie andere kleine 
böhmische Münzen verzeichnet. Zwei Posener Denare 
repräsentieren in diesem Depot das Münzwesen Hein-
richs I. von Glogau (1274-1309) oder seiner Söhne und 
je ein Stück – das deutsche, mährische und ungarische 
Münzwesen. Polnische Münzen sind in dem Schatz-
fund von Sadłogoszcz [Joachimsdorf], Gem. Barcin 
[Bartschin], Kr. Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pom-
mern, der nach 1431 verborgen wurde, bestehend aus 
147 Kronhalbgroschen und 4 Lemberger Halbgroschen 
Władysławs Jagiełło aufgetreten82. In dem unbekannter 
Größe Depot aus Rogowo [Roggenau], Gem. loco, Kr. 
Żnin fand man nur die Ausgaben Władysławs Jagiełło 
und Wladyslaws III von Warna (1434-1444)83. Lediglich 
eine polnische Münze – Kasimirs IV. (1444-1492) - ist 
aus einem großen, in zwei Krügen gesicherten Schatz aus 
Kamienica [Kamnitz], Gem. und Kr. Wągrowiec, Woi-
wodschaft Großpolen bekannt84.

Böhmische Emissionen wurden nur in den beiden 
ältesten Depots dieses Zeitintervalls erkannt - in dem 
oben beschriebenen Schatzfund aus Wenecja und dem 
aus Stępuchowo, in dem nur die Prager Groschen Wen-
zels IV. vorhanden sind.

Informationen, die aus der Emissionszusammen-
setzung der Schatzfunde fließen, entsprechen ausge-
zeichnet denen, die sich aus der Struktur der Einzelfunde 
ergeben. Oft wurden sie während der archäologischen 
Ausgrabungen erworben, wie es in Łekno, Wenecja 
oder Słaboszewo, Gem. Dąbrowa passiert ist85. Ande-
re – aus Biskupin, Wągrowiec und Żnin sind lose Fun-
den86. Sie brachten uns etwa 30, überwiegend polnische 
Münzen (etwa 20 Stück). Unter ihnen sind Posener 
Denare des ungarischen Königs Ludwigs I des Großen 
(1370-1382), Hedwigs (1384-1399) oder Władysławs 
II., Denare und Halbgroschen des letzteren, Krondenare 
Władysławs III. von Warna, nicht spezifizierte jagel-
lonische Denare oder unbestimmte polnische Denare. 
Jedoch keine Pfennige des Deutschen Ordens wurden 

82 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 674.
83 Ebenda, Nr. 656.
84 Ebenda, Nr. 384.
85 Ebenda, Nr. 486/III, 692/I-IV, 811/II-V.
86 Ebenda, Nr. 208,809, 876/II-IV.
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Ludwika Węgierskiego (1370-1382), Jadwigi (1386-
1399) lub Władysława Jagiełły, denary i półgrosze 
tego ostatniego, denary koronne Władysława War-
neńczyka, bliżej nieokreślone denary jagiellońskie 
czy nieokreślone denary polskie. Nie zarejestrowano 
jednak żadnych fenigów krzyżackich. Pozostałe 7-8 
monet to szelągi Michała Küchmeistra oraz jeden 
Pawła von Russdorf. Zabrakło tu praktycznie groszy 
praskich87, co jest zgodne z tezą o tezauryzacyjnym 
charakterze tego nominału, a więc eliminowania go 
z obiegu, zwłaszcza po wybijaniu „złego pieniądza” 
przez Mistrza Küchmeistra w latach 1414-1416. 

Inaczej niż na Pałukach, w pozostałej pół-
nocno-wschodniej Wielkopolsce moneta zakonna  
w ogóle znikła z listy licznych skarbów z omawia-
nego okresu88 – dowód na to, że tutejszy rynek był 
w pełni nasycony monetą rodzimą. Złożone są albo 
wyłącznie z monet polskich, albo towarzyszy im 
śladowa domieszka monet obcych (wyjąwszy skarb 
z Bieli, gdzie obok polskich monet koronnych notu-
jemy 25% groszy praskich). Ze składem depozytów 
współgrają pojedyncze znaleziska z tego obszaru. 
Posiadamy stąd około 45 sztuk, w tym ok. 30 monet 
polskich, 13 brakteatów krzyżackich datowanych 
ogólnie na XIV-XV w. (z których, co warto podkre-
ślić, 12 pochodzi z terenu katedry gnieźnieńskiej) 
i dwa dukaty węgierskie. Bezwzględną dominację 
emisji polskich, zwłaszcza tych Władysława Jagieł-
ły i Władysława Warneńczyka, ujawniają znaleziska 
monet z badań archeologicznych w Gieczu, skąd  
z omawianego okresu pochodzi ponad 125 monet 
polskich i zaledwie 3 denary niemieckie, kilka ha-
lerzy dolnośląskich i 5 denarów zachodniopomor-

87 Zasygnalizowane są zaledwie jednym groszem Karola I 
bitym w latach 1358-1380, luźno znalezionym w prywatnej 
posesji w Łeknie (patrz S. Suchodolski, Monety z badań…, 
s. 364).
88 S. Kubiak, Znaleziska…, nr 202, 209, 312/VIII, 404, 538, 
683/I i III, 694, 761, 762, 796, 824, 927; B. Pietroń, Skarb 
monet z XIV/XV w. z okolic Ujścia, pow. pilski, woj. wielko-
polskie, WN XLIX, 2005, z. 2, s. 197 nn. Omijam tu skarb 
z Gniezno-okolice ze względu na jego wątpliwą prowenien-
cję oraz charakterystyczny dla północno-zachodniej Wiel-
kopolski skład (patrz S. Kubiak, Znaleziska..., nr 313).

dabei registriert. Die übrigen 7-8 Münzen sind Schil-
linge Michaels Küchmeister und ein Schilling - Pauls 
von Rußdorf. Gefehlt hat es hier praktisch an Prager 
Groschen87, was mit der These vom thesaurierendem 
Charakter dieser Münznominale, also deren Eliminie-
rung aus dem Umlauf, vor allem nach der Prägung des 
„schlechten Geldes“ durch den Hochmeister Michael 
Küchmeister in den Jahren 1414-1416, konsistent ist.

Anders als in Pałuki, in dem restlichen Teil des 
Nordöstlichen Großpolen verschwand die Münze des 
Deutschen Ordens gar aus der Liste der zahlreichen 
Schatzfunde der erörterten Zeit88 – ein Beweis dafür, 
dass der lokale Markt voll mit einheimischer Münze ge-
sättigt war. Die Funde bestehen entweder ausschließlich 
aus polnischen Münzen, oder sind von einem Spurzu-
satz fremder Münzen (mit Ausnahme des Schatzfundes 
aus dem Dorf Biela, Gem. Wilczyn, Kr. Konin, wo ne-
ben polnischen Kronmünzen auch die Präsenz von 25% 
Prager Groschen verzeichnet wird) begleitet. Mit der 
Zusammensetzung der Depotfunde stimmen weitge-
hend die Einzelfunde aus diesem Gebiet überein. Von 
hier haben wir etwa 45 Stück, darunter ca. 30 polnische 
Münzen, 13 Brakteaten des Deutschen Ordens, die all-
gemein ins 14-15 Jh. datiert sind (von denen, was er-
wähnenswert ist, 12 aus dem Bereich der Gnesener Ka-
thedrale kommen) und zwei ungarischen Dukaten. Die 
absolute Dominanz der polnischen Ausgaben, vor allem 
der Władysławs II. Jagiełło und Władysławs III. von 
Warna, kommt zum Vorschein anhand der Münzfunde 
aus den archäologischen Forschungen in Giecz, woher 
aus dem betreffenden Zeitraum mehr als 125 polnische 
Münzen und lediglich 3 deutsche Denare, etliche nie-
derschlesische Heller und 5 westpommersche Denare 
kommen89. Diesen Zustand verdanken wir einer Sta-

87 Signalisier sind sie lediglich durch einen, 1358-1380 ge-
prägten Groschen Karls I, der lose auf einem Privatgrund-
stück in Łekno gefunden wurde (siehe: S. Suchodolski, Mo-
nety z badań… w Łeknie w l. 1987-1996, S. 364).
88 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 202, 209, 312/VIII, 404, 
538, 583/I und III, 694, 761, 762, 796, 824, 927; B. Pietroń, 
Skarb monet z XIV/XV w. z okolic Ujścia, pow. pilski, woj. 
wielkopolskie, WN XLIX, 2005, Heft 2, S, 197ff. Ich be-
rücksichtige hier nicht den Schatz aus Gniezno-Umgebung 
wegen seiner zweifelhaften Provenienz und der für nord-
westliches Großpolen charakteristischen Zusammensetzung 
(siehe S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 313).
89 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, 
Biblioteka Studiów Lednickich, Fontes 4. Red. A.M. Wyr-
wa, Lednica 2010; ders, Decimant in…, S. 257f.
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skich89. Stan ten zawdzięczamy stabilizacji oraz 
postępującej prosperity gospodarczej, stwarzającej 
warunki do intensyfikacji wymiany towarowo-pie-
niężnej.

Zapoczątkowana w latach 60. XIV w. tendencja 
wzrostu obecności monet polskich w depozytach ku-
jawskich traci swój rozpęd w końcowych dekadach 
stulecia na rzecz monety krzyżackiej. Ponowna prze-
waga tej ostatniej wśród tezauryzowanej masy mone-
tarnej najwyraźniej wiąże się z wprowadzeniem przez 
Zakon grubszej monety. Najpierw półskojce i kwartni-
ki, a potem szelągi stają się, obok będących w mniej-
szości groszy praskich, zasadniczym składnikiem tu-
tejszych depozytów90. Moneta szelężna, samodzielnie 
czy razem z groszami czeskimi, tworzy również skar-
by z 2. dziesięciolecia XV w. Jednak już na samym po-
czątku lat 30. traci swoją uprzywilejowaną pozycję na 
rzecz emisji polskich. Wśród znalezisk pojedynczych 
panuje moneta polska (22 szt., z których 16 szt. Wła-
dysława Jagiełły). Zważając na nikły udział monety 
śląskiej i zachodniopomorskiej, obecność szelągów 
krzyżackich jest znacząca (około 10 szt.). Groszy pra-
skich, jak i półskojców i kwartników brak – nie były tu 
już w codziennym użyciu. 

obieG MonetarnY na paŁUKach 
W 2. poŁ. Xv WieKU

Druga połowa XV w. przynosi decydujące zmia-
ny na rynku pieniężnym interesującego nas obszaru, 
podyktowane zmianami politycznymi, jakie zaszły  
w Prusach. Inkorporacja Pomorza Gdańskiego uko-
ronowała antykrzyżackie działania stanów pruskich  
i ich dążenia do wejścia w związek polityczny i gospo-
darczy z Polską. Usankcjonowała ona początek kon-
kurencyjnej w stosunku do mennictwa krzyżackiego 
produkcji monetarnej stanów, a później miast pruskich 

89 B. Paszkiewicz, Monety z kościoła św. Mikołaja w Gieczu, 
Biblioteka Studiów Lednickich, Fontes 4, red. A. M. Wyr-
wa, Lednica 2010; idem, Decimant in..., s. 257 n.
90 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 234/III, IV, V i IX, 235, 289, 
360, 542, 625, 736, 774, 866/I, 981; B. Pietroń, Skarb sze-
lągów krzyżackich z Suponina, gm. Dobrcz, pow. bydgoski, 
woj. kujawsko-pomorskie, WN XLV, 2001, z. 1-2, s. 61-74.

bilisierung und dem fortschreitenden, wirtschaftlichen 
Wohlstand, der Bedingungen für die Intensivierung des 
Waren- und Geldaustausches schuf.

Die in den 60. Jahren des 14. Jh. angefangene Ten-
denz zu einer erhöhten Präsenz polnischer Münzen in 
kujawischen Depots, verliert ihre Dynamik in den letz-
ten Jahrzehnten des Jahrhunderts zugunsten der Münze 
des Deutschen Ordens. Das wiederholte Überwiegen der 
letzteren unter der thesaurierten Münzenmasse ist offenbar 
mit der Einführung einer dickeren Münze durch den Or-
den verbunden. Zuerst die Halbscoter und Vierchen, und 
dann die Schillinge werden, neben eine Minderheit bilden-
den Prager Groschen, zu einer wesentlichen Komponente 
der hiesigen Depots90. Schillingmünze, allein oder zusam-
men mit böhmischen Groschen, bildet auch Schatzfunde 
aus dem zweiten Jahrzehnt des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Aber schon ganz am Anfang der 30er Jahre verliert sie ihre 
privilegierte Position zugunsten der polnischen Ausgaben. 
Unter den Einzelfunden herrscht polnische Münze (22 
Stück, 16 davon –Władysławs Jagiełło). In Anbetracht des 
geringen Anteils der schlesischen und westpommerschen 
Münze, ist die Präsenz der Schillinge des Deutschen Or-
dens bezeichnend (etwa 10 Stück). Es gibt keine Prager 
Groschen, sowie Halbscoter und Vierchen - sie waren hier 
nicht im täglichen Gebrauch.

MÜnzenUMlaUF in paŁUKi in Der 2. 
helFte DeS 15. JahrhUnDertS

Die zweite Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts 
bringt entscheidende Veränderungen auf dem Geldmarkt 
des uns interessierenden Gebiets, diktiert durch die poli-
tischen Veränderungen, die in Preußen stattgefunden ha-
ben. Die Einverleibung von Pommerellen krönte den anti 
- Kreuzritterorden Aktivitäten der preußischen Stände 
und ihren Wunsch, in eine politische und wirtschaftliche 
Union mit Polen einzutreten. Sie sanktionierte den Be-
ginn der gegenüber dem Münzwesen des Ordensstaates 
wettbewerbsfähigen monetären Produktion der Stände, 
und später der preußischen Städte, die das Münzrecht 
im Namen des polnischen Königs realisierten. Diese Er-
eignisse führten zur Umgestaltung der Struktur der um-
laufenden monetären Masse sowohl in Preußen als auch 

90 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 234/III, IV, V, und IX, 235, 
289,360, 543, 625, 736, 774, 866/I, 981; B. Pietroń, Skarb 
szelągów krzyżackich z Suponina, gm. Dobrcz, pow. bydgoski, 
woj. kujawsko-pomorskie, WN XLV, 2001, Heft 1-2, S. 61-74.
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realizujących prawo mennicze w imieniu króla polskie-
go. Wydarzenia te doprowadziły do przeobrażenia struk-
tury obiegającej masy monetarnej zarówno w Prusach, 
jak i na terenach przyległych. Ukształtowane w wiekach 
poprzednich wzajemne relacje społeczno-gospodarcze 
Wielkopolski północno-wschodniej, w tym Pałuk, z mia-
stami pruskimi znajdują swoje odbicie w skarbach ukry-
tych podczas czy po zakończeniu wojny trzynastoletniej.  

Pomijając prezentowany w niniejszej pracy depo-
zyt z Chomiąży Księżej, pałuckie skarby z tego okresu 
ograniczają się do trzech innych, niestety słabo rozpo-
znanych, znalezisk. Z okolic Żnina91 pochodzi bliżej 
nieokreślony skarb zawierający „monety” Kazimierza 
Jagiellończyka i monety nieznanych mistrzów Zako-
nu. Zatem stezauryzowany został w 2. poł. XV w.,  
a składem prawdopodobnie zbliżony był w swej prze-
ważającej części do naszego. Depozyt z samego po-
granicza Pałuk z Kujawami, z okolic Barcina, gm.  
i pow. żniński92, złożony do ziemi po 1470 r., zawie-
rał około 100 monet, z których rozpoznanych jest 27 
szt. Przeważają w nim szelągi krzyżackie: 14 należy 
do mennictwa Michała Küchmeistra, a po jednym 
przypada na Pawła von Russdorf, Ludwika von Er-
lichshausen i Henryka Reffle von Richtenberg (1470-
1477). Pozostałe 10 monet to miejskie emisje szelęż-
ne, z których 7 wybił Gdańsk, 1 – Toruń i 2 – Elbląg. 
Depozyt ten jest najbliższą względem składu i chrono-
logii analogią naszego skarbu z terenów Pałuk. W nim 
monety nowego emitenta – miast Prus Królewskich 
– po raz pierwszy ujawniają swą obecność. Procento-
wy udział poszczególnych emisji w obu skarbach jest 
prawie taki sam (patrz  tab. 3). Zupełnie odmienna jest 
natomiast struktura zarejestrowanej cząstki ukrytego 
po 1479 r. depozytu nieokreślonej wielkości również 
z kujawsko-pałuckiej rubieży – z Pakości, gm. i pow. 
inowrocławski93. Ujawniono w nim wyłącznie polskie 
emisje: 5 półgroszy koronnych Władysława Jagiełły  
i jeden – Kazimierza Jagiellończyka. 

91 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 877.
92 Ibidem, nr 191.
93 Ibidem, nr 588.

in den angrenzenden Gebieten. Die in vorigen Jahrhun-
derten gestalteten gegenseitigen sozioökonomischen Be-
ziehungen des Nordöstlichen Großpolen, einschließlich 
Pałuki, zu preußischen Städten finden ihre Reflexion in 
den während des Dreizehnjährigen Krieges oder nach 
dessen Abschluss verborgenen Münzschätzen.

Abgesehen von dem in vorliegender Arbeit präsen-
tierten Depotfund von Chomiąża Księża, sind die Schatz-
funde aus dem Pałuki-Gebiet dieser Zeit auf drei andere, 
leider schlecht erkannte Funde beschränkt. Aus der Um-
gebung von Żnin91 kommt ein näher nicht bestimmter 
Schatzfund, der Münzen Kasimirs IV. und Münzen unbe-
kannten Hochmeister des Ordens enthielt. Somit musste 
er also in der zweiten Hälfte des 15. Jh. thesauriert sein, 
und mit seiner Zusammensetzung kam wahrscheinlich 
größtenteils dem unseren am nächsten. Ein Münzdepot 
aus dem Grenzgebiet zwischen Pałuki und Kujawien, aus 
der Umgebung von Barcin, Kr. Żnin92, deponiert im Bo-
den nach 1470, enthielt etwa 100 Münzen, von denen 27 
identifiziert wurden. Überwiegen in ihm Schillinge des 
Deutschen Ordens: 14 gehören zur Münzprägung Micha-
els Küchmeister und je eine fällt Paul von Rußdorf, Lud-
wig von Erlichshausen und Heinrich Reffle von Richten-
berg (1470-1477) zu. Die verbleibenden 10 Münzen sind 
städtische Schillingausgaben, davon 7 hat Danzig, 1 – 
Thorn und 2 – Elbing geprägt. Dieser Depot ist hinsicht-
lich der Zusammensetzung und Chronologie die engste 
Analogie unseres Schatzfundes aus dem Pałuki-Gebiet. 
Die Münzen des neuen Münzherrn - der Städte König-
lich–Preußens kommen darin erstmals zum Vorschein. 
Der prozentuale Anteil einzelner Ausgaben ist in beiden 
Schatzfunden nahezu gleich (siehe Tab. 3). Völlig andere 
ist dagegen Struktur eines registrierten kleinen Teils eines 
nach 1479 verborgenen Münzdepots unbekannter Größe, 
auch aus dem Kujawien-Pałuki Grenzland – aus der Stadt 
Pakość [Pakosch], Kr. Inowrocław93. Darin waren lauter 
polnische Emissionen: 5 Kronhalbgroschen Władysławs 
Jagiełło und einer – Kasimirs IV. vorhanden.

Aus den Einzelfunden ergibt sich ein vollstän-
digeres Bild. Sie stammen hauptsächlich aus archäolo-
gischen Ausgrabungen in dem Grenzdorf Słaboszewo, 
Gem. Dąbrowa [Kaisersfelde], Kr. Mogilno, Woiwo-
dschaft Kujawien-Pommern94. Sie brachten uns 6 städ-

91 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 877.
92 Ebenda, Nr. 191.
93 Ebenda, Nr. 588.
94 Ebenda, Nr. 692.
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Pełniejszy obraz wyłania się ze znalezisk poje-
dynczych. Pochodzą głównie z wykopalisk archeolo-
gicznych w przygranicznym Słaboszewie, gm. Dą-
browa, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie94. 
Dostarczyły nam 6 brakteatów miejskich (4 toruńskie 
i 2 elbląskie) Kazimierza Jagiellończyka, 1 denara ko-
ronnego tego władcy lub Jana Olbrachta (1492-1501), 
2 nieokreślone polskie denary koronne i 1 bliżej nie-
określonego denara. Jeszcze jeden luźno znaleziony 
denar koronny króla Kazimierza IV lub Olbrachta 
pochodzi z Sobiejuch, gm. i pow. żniński95. Zatem 
wszystkie pojedyncze znaleziska, ukazujące przecież 
najlepiej strukturę obiegającej masy monetarnej, nale-
żą do mennictwa polskiego. O wzmożonej obecności 
monety polskiej na północnych terenach Królestwa 
świadczą przekonywująco przekazy archiwalne z ob-
szarów przygranicznych96. Natomiast wśród drobnicy 
zabrakło również i w tym okresie znalezisk fenigów 
krzyżackich – malborskich czy królewieckich. Naj-
wyraźniej zasięg ich penetracji nie obejmował tych 
terenów, a i ludność miejscowa rzadko się nimi po-
sługiwała. 

Depozyty z pozostałych terenów północno
-wschodniej Wielkopolski97 zbudowane są w główniej 
mierze z emisji miejskich Kazimierza Jagiellończyka. 
Szelężna moneta krzyżacka pojawia się tylko w skar-
bie z Wilczyna, gm. loco, pow. koniński, woj. wielko-
polskie, gdzie za to stanowi 42% jego zawartości98. Na 
tym tle na szczególną uwagę zasługuje pokaźny duka-
towy skarb z Gniezna99, składający się ze 116 monet, 
prezentujących emisje kolejnych władców węgier-
skich od Zygmunta Luksemburskiego (1387-1437) 
do Macieja Korwina (1458-1490). Niewątpliwie łą-
czyć go należy z wielkim handlem na szlaku Węgry
-Kraków-Gniezno-Bydgoszcz-Prusy. Pozostałe skarby 

94 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 692.
95 Ibidem, nr 700.
96 A. Musiałowski, Obieg pieniężny w Prusach w latach 
1454-1526 [w:] Moneta i kontakty mennicze w rejonie 
Morza Bałtyckiego XIII–XVIII w., Materiały z konferencji  
w Toruniu 12-13 listopada 1992, Toruń 2002, s. 134  n.
97 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 312/I, 441, 641/III, 837.
98 Ibidem, nr 819.
99 Ibidem, nr 312/I.

tische Brakteaten (4 Thorner und 2 Elbinger) Kasimirs 
IV., 1 Krondenar dieses Herrschers oder Johanns I. Alb-
recht (1492-1501), 2 unbestimmte polnische Kronden-
are und 1 nicht spezifizierten Denar. Ein anderer, lose 
gefundener Krondenar des Königs Kasimirs IV. oder 
Olbrachts (Johanns I. Albrecht (1492-1501) stammt aus 
Sobiejuchy [Niedersachsen], Gem. und Kr. Żnin95. Dem-
nach alle Einzelfunde, die die Struktur der umlaufenden 
Währungsmasse doch am besten wiedergeben, gehören 
dem polnischen Münzwesen. Über erhöhte Präsenz pol-
nischer Münze in den nördlichen Territorien des König-
reichs sprechen überzeugend die Archivalien aus den 
Grenzgebieten96. Auf der anderen Seite, auch aus dieser 
Zeit gab es unter den kleinen Münzen keine Funde der 
Ordenspfennige – der Marienburger oder der Königsber-
ger. Offenbar hat die Reichweite ihrer Durchdringung 
diese Bereiche nicht abgedeckt, und die lokale Bevölke-
rung benutzte sie nur selten.

Die Depots aus den übrigen Gebieten des Nord-
östlichen Großpolen97 setzen sich hauptsächlich aus den 
städtischen Emissionen Kasimirs IV. zusammen. Die 
Schillingmünze des Ordens erscheint nur im Schatz-
fund von Wilczyn, Gem. loco, Kr. Konin, Woiwodschaft 
Großpolen, wo sie dafür 42% seines Inhalts ausmacht98. 
Besonders bemerkenswert ist ein beträchtlicher Größe 
Dukatenschatz aus Gnesen99, bestehend aus 116 Münzen, 
der die Emissionen der sukzessiven ungarischen Herr-
scher von Sigismund von Luxemburg (1387-1437) bis 
Matthias Corvinus (1458-1490) präsentiert. Zweifellos 
sollte man ihn mit dem regen Handel auf der Route Un-
garn-Krakau-Gnesen-Bromberg-Preußen kombinieren. 
Die übrigen Schatzfunde findet man auch entlang der 
Verkehrsroute Pyzdry-Gnesen-Żnin-Bromberg oder Ko-
nin-Strzelno-Inowrocław-Bromberg. Die Einzelfunde, 
obwohl nicht so zahlreich wie in der vorhergehenden Pe-
riode, weisen auch auf die stabile Position des polnischen 
Münzherrn auf diesem Markt und den dürftigen Anteil 
der Münze des Deutschen Ordens hin. Eine prägnante 
Bestätigung dafür sind die aktuellen Forschungsergeb-
nisse der untersuchten Piastenburg in Giecz, die etwa 

95 S. Kubiak, Znaleziska..., Nr. 700.
96 A. Musiałowski, Obieg pieniężny w Prusach w latach 
1454-1526, [in:] Moneta i kontakty mennicze w rejonie Mo-
rza Bałtyckiego XIII-XVIII w., Materiały z konferencji w To-
runiu 12-13 listopada 1992, Toruń 2002, S. 134.
97 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 312/I, 441, 641/III, 837.
98 Ebenda, Nr. 819.
99 Ebenda, Nr. 312/I.
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również układają się wzdłuż trasy komunikacyjnej 
Pyzdry-Gniezno-Żnin-Bydgoszcz czy Konin-Strzel-
no-Inowrocław-Bydgoszcz. Znaleziska pojedyncze, 
aczkolwiek nie tak liczne jak w poprzednim okresie, 
też wskazują na trwałą pozycję polskiego emitenta na 
tym rynku i słaby udział monety zakonnej. Dobitnym 
potwierdzeniem tego są dotychczasowe wyniki ba-
dań grodu gieckiego, które dostarczyły ok. 30 monet 
polskich z 2. poł. XV w.100 Wśród znalezisk luźnych 
notujemy także nikłą domieszkę brakteatów niemiec-
kich, śląskich i dukata węgierskiego.

Podobnie jak w okresach poprzednich, Kujawy 
pozostają obszarem najbardziej nasyconym pienią-
dzem monetarnym. Struktura emisyjna tutejszych 
depozytów jest tak rozbieżna, jak i ich wielkość. 
Połowa z nich101 ma terminus post quem do 1456 r., 
są liczniejsze i zawierają albo same monety zakon-
ne, albo same polskie. Takim jawi się największy  
z nich (2321 egzemplarzy) z pogranicza Kujaw, Kraj-
ny i Pałuk – denarowy skarb ze Ślesina, gm. i pow. 
nakielski, świadczący o dominacji polskiej monety  
z lat poprzednich. Jego przeciwieństwo stanowi zdepo-
nowany po 1450 r. duży skarb z Suponina, gm. Dobrcz, 
pow. bydgoski, w którym 609 szelągom krzyżackim 
towarzyszy tylko 1 moneta polska. Jest to depozyt  
o wyjątkowo spójnej strukturze chronologicznej, zło-
żony w głównej mierze z szelągów Michała Küchme-
istra i Pawła von Russdorf, występujących w porówny-
walnych ilościach. Wśród pozostałych, standardowych 
depozytów, zawierających szelągi obu części Prus102, 
wybija się swoją niezwykłą rozpiętością chronologicz-
ną nadmieniony wcześniej depozyt z Chlewiska, gm. 
Dąbrowa Biskupia: od kwartników i półskojców Win-
rycha von Kniprode, tworzących aż 77% wszystkich 
emisji, po szelągi Jana von Tiefen (1489-1497). Warto 
podkreślić, iż monety wprowadzone podczas 1. etapu 
reformy mistrza Winrycha nie dotarły w głąb Polski; 
dostarczają je głównie znaleziska z północnych Kujaw 
i ościennej Krajny. Z obcych monet nadal dają o sobie 

100 B. Paszkiewicz, Decimant in..., s. 259 n.
101 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 736, 759, 813; B. Pietroń, 
Skarb… z Suponina.
102 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 234/II i VI, 247.

30 polnische Münzen aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. 
brachten100. Unter den losen Funden finden wir auch eine 
geringe Beimischung von deutschen und schlesischen 
Brakteaten und ungarischen Dukaten. 

Wie in den vorangegangenen Perioden bleibt Ku-
jawien das am meisten mit dem monetären Geld gesät-
tigte Gebiet. Die Emissionsstruktur der hiesigen Depots 
ist so divergent wie ihre Größe. Die Hälfte von ihnen101 
haben einen terminus post quem bis zum Jahr 1456, sie 
sind zahlreicher und enthalten entweder nur Münzen des 
Deutschen Ordens oder nur die polnischen Ausgaben. Als 
solcher erweist sich der größte Fund unter ihnen (2.321 
Exemplare) aus dem Grenzgebiet zwischen Kujawien, 
Krajna und Pałuki – ein Denaren-Schatz aus dem Dorf 
Ślesin, Gem. und Kr. Nakło, der von einer Dominanz 
der polnischen Münze aus den vorangegangenen Jahren 
zeugt. Sein Gegenteil ist der große nach 1450 deponierte 
Schatz aus Suponin, Gem. Dobrcz, Kr. Bydgoszcz, in 
dem 609 Schillinge des Deutschen Ordens nur von einer 
polnischen Münze begleitet werden. Es ist ein Münz-
depot von einer extrem kohärenten chronologischen 
Struktur, der hauptsächlich aus Schillingen Michaels 
Küchmeister und Pauls von Rußdorf in vergleichbaren 
Mengen besteht. Unter den anderen Standard-Depots, 
die Schillinge beider Teile Preußens enthalten102, rückt 
in den Vordergrund durch seine ungewöhnliche Zeit-
spanne der bereits erwähnte Depot aus Chlewiska, Gem. 
Dąbrowa Biskupia: von Vierchen und Halbscoter Win-
richs von Kniprode (1351-1382), die 77% aller Emissi-
onen ausmachen, bis zu Schillingen Johanns von Tiefen 
(1489-1497). Es ist erwähnenswert, dass die während 
der ersten Phase der Reform des Hochmeisters Winrichs 
eingeführten Münzen nicht bis nach Polen reichten, sie 
werden hauptsächlich Funde aus Nordkujawien und der 
benachbarten Krajna geliefert. Von fremden Münzen 
lassen weiter von sich wissen ungarische Dukaten und 
schlesische Heller. Fundmaterial aus Einzelfunden ist 
ausgeprägter, den polnischen Münzherr repräsentieren 
3 Schillinge und 8 Brakteaten (Pfennige) preußischer 
Städte sowie 1 Kronhalbgroschen und 1 Krondenar. Das 
Münzwesen des Deutschen Ordens deutet seine Präsenz 
durch 2-3 Schillinge an. Das Überwiegen der polnischen 
Münzen ist daher nicht zu leugnen.

100 B. Paszkiewicz, Decimant in…, S. 259f.
101 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 736, 759, 813; B. Pietroń, 
Skarb… z Suponina.
102 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 234/II und VI, 247.
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znać węgierskie dukaty i śląskie halerze. Materiał ze 
znalezisk pojedynczych jest bardziej wyrazisty; emi-
tenta polskiego reprezentują 3 szelągi i 8 brakteatów 
(fenigów) miast pruskich oraz 1 półgrosz koronny  
i 1 denar koronny. Mennictwo zakonne zaznacza swą 
obecność poprzez 2-3 szelągi. Przewaga monety pol-
skiej jest więc niezaprzeczalna.

Z wyżej dokonanej analizy obiegu pieniądza 
kruszcowego na Pałukach na przestrzeni od 2. poł. 
XII w. do końca XV w. można wysunąć następujące 
wnioski. Pałuckie znaleziska monetarne pochodzą za-
sadniczo z południowych połaci tej krainy i układają 
się w dwóch skupiskach. Większe, z pogranicza ku-
jawskiego, skoncentrowane wokół żnińskiego ośrodka 
osadniczego, leży na skrzyżowaniu szlaków handlo-
wych łączących go z Koninem i Kaliszem, Gnieznem 
i Poznaniem oraz Toruniem i Gdańskiem. Następne 
wykształciło się wokół łekneńskiego kompleksu osad. 
Do końca XIII w. stopień upieniężnienia rynku pałuc-
kiego był niewielki, a wymiana miała charakter towa-
rowy. Monetą w postaci polskich czy lokalnych emisji 
brakteatowych posługiwały się wyższe warstwy spo-
łeczne, zazwyczaj związane z instytucjami kościelny-
mi. Z nadejściem nowego stulecia pieniądz ten został 
wyparty przez wkraczający na scenę europejską grosz 
praski oraz docierającą tu z dużym opóźnieniem mo-
netę krzyżacką. „Denar toruński” pozostaje prawie do 
końca lat 50. jedyną walutą danin i transakcji kościel-
nych archidiecezji gnieźnieńskiej, obejmującej także 
ziemię pałucką. W ostatnich dekadach XIV w. tutejszy 
rynek opanowała moneta polska. Półskojce i kwart-
niki Winrycha von Kniprode w ogóle nie dotarły do 
Pałuk – ani jako składnik depozytów, ani do codzien-
nego użycia. Wprowadzenie szelągów nie zmieniło 
zasadniczo stanu rzeczy. Szczególnie czytelne jest to 
w materiale ze znalezisk pojedynczych, uważanym za 
bardziej reprezentatywne niż depozyty odbicie struk-
tury obiegającej masy monetarnej na danym terenie. 
Udział emisji Ludwika Węgierskiego, Jadwigi, Wła-
dysława Jagiełły i Władysława Warneńczyka wynosi 
ponad 2/3 tych znalezisk z okresu zapoczątkowanego 
reformą monetarną mistrza Winrycha, a kończącego 

Aus der obigen Analyse der Zirkulation des Silber-
geldes in Pałuki in dem Zeitraum ab der zweiten Hälfte 
des zwölften Jahrhunderts bis zum Ende des fünfzehnten 
Jahrhunderts kann man folgende Schlussfolgerungen 
ziehen. Münzfunde aus Pałuki stammen im Wesentlichen 
aus südlichem Teil dieser Landschaft und sind dort in 
zwei Fundgruppen angeordnet. Die größere, aus dem 
Grenzland Kujawiens, konzentriert um das Żniner Sied-
lungszentrum, liegt an der Kreuzung der Handelsrouten, 
die es mit Konin und Kalisz, Gnesen und Posen sowie 
Thorn und Danzig verbinden. Die nächste Fundgruppe 
hat sich um den Komplex der Siedlungen um Łekno he-
rum herausgebildet. Bis zu dem Ende des dreizehnten 
Jahrhunderts war der Pałuki-Markt noch im geringen 
Grade monetisiert, und der lokale Austausch hatte eher ei-
nen Warencharakter. Der Münze in Form von polnischen 
oder lokalen Brakteaten-Emissionen bedienten sich die 
höheren sozialen Schichten, verbunden in der Regel mit 
kirchlichen Institutionen. Mit dem Aufkommen des neu-
en Jahrhunderts wurde dieses Geld durch den auf die 
europäische Bühne eintretenden Prager Groschen sowie 
die hier mit viel Verzögerung eindringende Münze des 
Deutsche Ordens verdrängt. Der „Thorner Denar“ bleibt 
bis zum Ende der 50er Jahre einzige Währung der Tribut-
zahlungen und kirchlichen Transaktionen der Gnesener 
Erzdiözese, die auch das Pałuki-Land umfasste. In den 
letzten Jahrzehnten des vierzehnten Jahrhunderts wurde 
der hiesige Markt durch die polnische Münze beherrscht. 
Die Halbscoter und Vierchen Winrichs von Kniprode ha-
ben Pałuki überhaupt nicht erreicht - weder als Kompo-
nente von Münzdepots, noch zum täglichen Gebrauch. 
Die Einführung der Schillinge hat den Stand der Dinge 
nicht grundlegend verändert. Besonders lesbar ist dies 
im Fundmaterial aus Einzelfunden, das zur Wiedergabe 
der Struktur der zirkulierenden Geldmenge auf gege-
benem Gebiet für mehr repräsentativ als die Schatzfunde 
betrachtet wird. Der Anteil der Emissionen Ludwigs I. 
dem Großen, Hedwigs, Władysławs Jagiełło, und Wła-
dysławs Warneńczyk beträgt mehr 2/3 dieser Funde aus 
der Zeit, die durch die Münzreform des Hochmeisters 
Winrichs eingeleitet wurde und in den ersten Jahren der 
Herrschaft Kasimirs IV endet. Polnische Ausgaben do-
minieren auch in Schatzfunden, wo sie neben Schillingen 
des Deutschen Ordens und Prager Groschen auftreten. 
Sie behalten ihre führende Marktposition auch in der 
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się na pierwszych latach panowania Kazimierza Ja-
giellończyka. Polskie emisje dominują także w skar-
bach, gdzie współistnieją z szelągami krzyżackimi  
i groszami praskimi. Zachowują swoją wiodącą pozy-
cję na rynku również w następnym, nacechowanym 
podziałem Prus okresem, kończącym się reformą Jana 
von Tiefen z 1493 r.  Teraz już zarówno monety koron-
ne, jak i monety miejskie Gdańska, Torunia i Elbląga 
(tak szelągi jak i brakteaty), stanowią wręcz jedyny 
składnik znalezisk pojedynczych. W skarbach rywa-
lizują z monetami krzyżackimi, sięgając około 37% 
zawartości depozytów. Za wyjątkiem groszy praskich, 
stanowiących zasadniczy składnik kilku dużych tutej-
szych skarbów, obecność innych obcych emisji – nie-
mieckich, śląskich, pomorskich czy węgierskich – na 
pałuckim rynku pieniężnym w omawianych okresach 
jest z reguły znikoma. 

oKoliczności oDKrYcia oraz pozY-
SKania Do zbiorÓW pMa SKarbU 

z choMiĄŻY KSiĘŻeJ

Skarb z Chomiąży Księżej, gm. i pow. żniński, 
woj. kujawsko-pomorskie (dawniej woj. bydgoskie) 
zasilił zbiory Państwowego Muzeum Archeologiczne-
go w Warszawie w 1960 r. Chomiąża Księża, zwana 
kiedyś „duchowna”, leży nad jeziorem Ostrówiec-
kim, na południowy wschód od Jadownik Rycerskich. 
Dziś to bardzo mała osada, zamieszkiwana przez ok. 
20 osób. Najprawdopodobniej początkowo stanowiła 
wraz z oddaloną od niej o około 8 km Chomiążą Szla-
checką całość majątkową. W wyniku nadań władz ko-
ścielnych już przed 1136 r. przydzielona zastała arcy-
biskupom gnieźnieńskim103, zaś ta druga – Szlachecka 
– kanonikom regularnym z Trzemeszna. Obie osady 
zmieniały swoich właścicieli na przestrzeni wieków. 
W XIII w. arcybiskupi przekazali Chomiążę Księżą 
proboszczom żnińskim, ale w 1343 r. była już wła-
snością Chwała Białego z rodu Nałęczów. Chomiąża 
Szlachecka zaś znalazła się na przełomie lat 20. i 30. 
XIII w. w rękach jednego z protoplastów rodu Nałę-
czów – Sędziwoja; w 1343 r. władał nią także Chwał 

103 Kronika żałobna..., s. 52.

nächsten durch die Teilung Preußens markierten Periode, 
die mit der Währungsreform des Hochmeisters Johanns 
von Tiefen endet. Nun sind sowohl die Kronmünzen wie 
auch die städtischen Prägungen von Danzig, Thorn und 
Elbing (sowohl Schillinge wie Brakteaten), fast die ein-
zige Komponente der Einzelfunde und in Schatzfunden 
konkurrieren mit Münzen des Deutschen Ordens, errei-
chend etwa 37% des Depotgehalts. Mit Ausnahme von 
Prager Groschen, die einen wesentlichen Bestandteil von 
ein paar wichtigen lokalen Schätzfunden darstellen, ist 
die Anwesenheit anderer ausländischen Emissionen – 
deutscher, schlesischer, pommerscher oder ungarischer – 
auf dem Pałuki-Geldmarkt in den besprochenen Perioden 
in der Regel vernachlässigbar.

Die FUnD- UnD erWerbSUMStÄnDe in 
Die SaMMlUnGen DeS Staatlichen ar-
chÄoloGiSchen MUSeUMS DeS Schatz-

FUnDeS von choMiĄŻa KSiĘŻa

Der Münzschatzfund von Chomiąża Księża, Gem. 
und Kr.. Żnin, Woiwodschaft Kujawien-Pommern (früher 
Woiwodschaft Bydgoszcz) hat die Sammlungen des Staat-
lichen Archäologischen Museums in Warschau im Jahre 
1960 bereichert. Chomiąża Księża [Geistlich Chomionza] 
liegt am Ostrówieckie-See, südöstlich von dem Dorf 
Jadowniki Rycerskie [Jadownik]. Heute ist es eine sehr 
kleine Siedlung, die von etwa 20 Personen bewohnt wird. 
Vermutlich stellte sie zunächst zusammen mit der etwa 8 
km davon entfernten Chomiążą Szlachecka ein die Ganz-
heit umfassendes Landgut dar. In Folge der Verleihungen 
kirchlicher Behörden wurde sie schon vor 1136 den Gne-
sener Erzbischöfen103, während die zweite, Szlachecka – 
den Regularkanonikern von Trzemeszno zugeteilt. Beide 
Siedlungen wechselten im Laufe der Jahrhunderte ihre 
Besitzer. Im dreizehnten Jahrhundert haben die  Erzbi-
schöfe Chomiąża Księża den Żniner Pfarrern zugeteilt, 
aber schon in 1343 wurde sie Eigentum des Chwał Biały 
aus dem Nałęcz-Geschlecht. Chomiąża Szlachecka fand 
sich dagegen um die Wende der 20./30. Jahre des drei-
zehnten Jahrhunderts in den Händen eines des Vorfahren 
des Nałęcz-Geschlechtes – Sędziwojs; in 1343 beherrsch-
te sie auch Chwał Biały, und im Jahr 1390 – Mikołaj 
Chwałowicz, der Richter aus Kalisch, der blutige Teufel 

103 Kronika żałobna…, S. 52.
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Biały, a w 1390 – Mikołaj Chwałowicz, sędzia kali-
ski, zwany krwawym diabłem z Wenecji. W połowie 
XV w. dziedziczył ją Jarat Ostrowski z pobliskiego 
Ostrowca, a od roku 1479 – ród Chomięskich104.

W sprawie nadmienionego depozytu w Pracow-
ni Dokumentacji Naukowej PMA przechowywana 
jest korespondencja, prowadzona w latach 1978-1979 
między dyrekcją Muzeum reprezentowaną przez ów-
czesnego kierownika Gabinetu Numizmatycznego, 
mgr Martę Męclewską, a mgr. Janem Żurkiem, by-
łym pracownikiem Oddziału PMA w Biskupinie oraz 
gąsawskim lekarzem Franciszkiem Kowalikiem105. 
Korespondencja związana jest z przekazaniem do 
zbiorów muzealnych znajdującej się u J. Żurka części 
skarbu z Chomiąży Księżej oraz pozyskaniem dla tych 
zbiorów posiadanego przez dr. F. Kowalika zespołu 
monet, stanowiącego według wszelkiego prawdopo-
dobieństwa składnik tego samego znaleziska. Z za-
wartych w korespondencji informacji nie można było 
jednak odtworzyć okoliczności wydobycia skarbu na 
światło dzienne, jak i sposobu pozyskania przez PMA 
znakomitej jego części na początku lat 60. Nasuwały 
się natomiast liczne pytania, na które odpowiedzi na-
leżało szukać na miejscu. 

W lipcu 1991 r. autorka udała się tam i dotarła 
do prawie wszystkich uczestników wydarzeń z przed 
przeszło 30 lat: wyżej wspomnianego dr. F. Kowali-
ka, mieszkańca Gąsawy, liczącego sobie w tym czasie 
84 lata; byłego laboranta Pracowni Konserwatorskiej 
w Biskupinie Antoniego Głowskiego z Łysinina, lat 
66; dyrektora Szkoły Podstawowej we wsi Jadowni-
ki w latach 60. Mariana Ziołka i nauczycielki-eme-
rytki – p. Piwowarskiej. Nie skontaktowano się tyl-
ko z sędziwym już J. Żurkiem, od lat mieszkającym 
pod Gdańskiem. Za pomocą starszych mieszkańców 
Jadownik udało się też odnaleźć 50-letniego wów-
czas Stanisława Krygiera, byłego traktorzystę PGR-u 
„Góra”, zamieszkałego w osiedlu „Góra” koło Żnina. 
Na podstawie uzyskanych informacji, okoliczności sa-
mego odkrycia skarbu przedstawiają się następująco. 
Jesienią 1959 r. podczas orki pola u podnóża wzgórza 
104 Kronika żałobna..., s. 53.
105 Teczka „Chomiąża Księża”.

von Wenecja benannt war. In der Mitte des fünfzehnten 
Jahrhunderts erbte das Dorf Jarat Ostrowski, stammend 
aus dem nahe gelegenen Dorf Ostrowiec und seit 1479 – 
das Chomięski-Geschlecht104.

Die 1978-1979 bezüglich des erwähnten Depots  
geführte Korrespondenz  zwischen der Direktion des Mu-
seums, vertreten durch die damalige Leiterin des Numis-
matischen Kabinetts, Mgr.. Marta Męclewska und Mgr. 
Jan Żurek, dem ehemaligen Mitarbeiter der Abteilung des 
Staatlichen Archäologischen Museums in Biskupin sowie 
dem Arzt aus Gąsawa [Gonsawa/Gerlingen], Franciszek 
Kowalik, wird in der Abteilung der Wissenschaftlichen 
Dokumentation des Staatlichen Archäologischen Muse-
ums aufbewahrt.105. Diese Korrespondenz bezieht sich auf 
Übertragung auf die Museumsammlungen des sich bei J. 
Zurek befindenden Teils des Schatzfundes von Chomiąża 
Księża sowie Erwerb für diese Sammlungen einer im Be-
sitz von Dr. Fr. Kowalik sich befindenden Münzenkol-
lektion, die aller Wahrscheinlichkeit nach, ein Bestandteil 
desselben Fundes ist. Aus den in der Korrespondenz ent-
haltenen Informationen war es jedoch nicht möglich, die 
Umstände der Bergung des Schatzes und die Art und Wei-
se des Erwerbs durch das Staatliche Archäologische Muse-
um in den frühen 60er Jahren seines bedeutendes Teils zu 
rekonstruieren. Hingegen entstand eine ganze Reihe von 
Fragen, für die die Antwort vor Ort gesucht werden sollte.

Im Juli 1991 begab sich die Autorin dorthin und er-
reichte fast alle Teilnehmer der Ereignisse vor über 30 Jahren: 
den oben genannten Dr. F. Kowalik, Bewohner von Gąsawa, 
der zu dieser Zeit 84 Jahre alt war; den ehemaligen Labo-
ranten des Konservierungslabors in Biskupin Antoni Głow-
ski aus Łysinin, 66 Jahre alt; den Direktor der Grundschule 
im Dorf Jadowniki in den 1960er Jahren Marian Ziołek und 
die pensionierte Lehrerin – Frau Piwowarska. Kein Kontakt 
wurde hergestellt mit dem schon betagten J. Żurek, der seit 
Jahren in Danzig lebte. Mit Hilfe der älteren Bewohner von 
Jadowniki ist es auch gelungen den damals 50-jährigen Sta-
nisław Krygier, ehemaligen Traktorfahrer des Staatlichen 
Landwirtschaftlichen Betriebes „Góra“, wohnhaft in der 
Wohnsiedlung „Top“ bei Żnin, zu finden. Basierend auf den 
erhaltenen Informationen sind die Umstände der Schatzent-
deckung selbst wie folgt. Im Herbst 1959 beim Pflügen des 
Feldes am Fuße des etwa 400 m von der Schule in Jadow-

104 Kronika żałobna..., S. 53.
105 Aktenmappe „Chomiąża Księża”.
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wznoszącego się około 400 m od szkoły w Jadowni-
kach, traktor na którym pracował p. Krygier wydobył 
z ziemi gliniany garnek z monetami, rozbijając naczy-
nie i rozrzucając jego zawartość po powierzchni pola. 
Skarb wyorano na pograniczu Jadownik i Chomiąży 
Księżej, ale już na terenach tej ostatniej, około 150 m 
na zachód od drogi polnej, prowadzącej od szosy Żnin 
– Szczepanowo do Chomiąży Księżej, między zabu-
dowaniami PGR-u a domostwem państwa Głowskich.

Ryc. 2. Chomiąża Księża, gm. i pow. żniński. Plan sytuacyj-

ny miejsca odkrycia skarbu

Znalezisko umknęło jednak uwadze traktorzysty. 
Na pierwsze monety natrafił przypadkiem już tej je-
sieni kierownik PGR, p. Kaczmarek. Ale właściwego 
odkrycia skarbu dokonali dopiero pracownicy PGR 
podczas siewów wiosną 1960 r. Pole połyskiwało 
turkusową pozłotą niewielkich metalowych krążków. 
Rozradowani siewcy zbierali „garściami” mocno za-
śniedziałe monety. Wieść o tym przyciągnęła również 

niki entfernten Hügels, holte die Zugmaschine, an der Herr 
Krygier arbeitete, einen Tontopf mit Münzen aus der Erde 
heraus, wobei das Gefäß zerschlagen wurde und sein Inhalt 
über die Oberfläche des Feldes zerstreut. Den Münzschatz 
hat man herausgepflügt an der Grenze zwischen Jadowniki 
und Chomiąża Księża, aber schon im Bereich der letzteren, 
etwa 150 m westlich von dem Feldweg der von der Straße 
Żnin - Szczepanowo, zwischen den Gebäuden des Staatli-
chen Landwirtschaftlichen Betriebes und dem Gehöft der 
Familie Głowski nach Chomiąża Księża führte. 

Abb. 2. Chomiąża Księża, Gem. und Kr. Żnin, Lageplan des 
Schatzentdeckungsortes 

Der Schatzfund entging jedoch der Aufmerksamkeit 
des Fahrers. Der Leiter des Staatlichen Landwirtschaft-
lichen Betriebes (PGR), Herr Kaczmarek, kam schon 
im Herbst zufällig auf die Münzen. Aber die eigentliche 
Entdeckung des Schatzes haben die Mitarbeiter des PGR 
im Frühling 1960 während der Aussaatarbeiten gemacht. 
Das Feld glitzerte mit türkisfarbenen Vergoldung kleiner 
Metallscheiben. Die überglücklichen Sämann sammelten 
stark mit Grünspan angelaufenen Münzen „Handvoll“. 
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dzieci z okolicznych domostw. Wiadomość o nieco-
dziennym odkryciu dotarła również do Oddziału PMA 
w Biskupinie, skąd do szkoły podstawowej w Jadowni-
kach udał się mgr J. Żurek. Dyrektor szkoły M. Ziołek 
już zebrał od uczniów pierwszą partię monet (około 
90 szt.) i przekazał je panu Żurkowi. Na gorącą prośbę 
p. Ziołka najbardziej zniszczone egzemplarze pozo-
stały „tymczasowo” na „wystawkę szkolną”106. Poin-
formowany o zaistniałej sytuacji dyrektor PMA prof. 
Zdzisław Adam Rajewski polecił natychmiast wysłać 
na penetrację terenu laboranta A. Głowskiego107. Ten 
dokonał oględzin terenu, bez przesiewania ziemi.  
W rezultacie znalazł tylko 10–12 nowych monet oraz 
fragmenty esowatego, beżowo-ceglastego naczynia 
ze świeżymi śladami jasnej śniedzi na wewnętrznej 
ścianie108. O tym, że nie zebrał całej reszty tkwiących  
w warstwie ornej monet świadczy chociażby opubli-
kowany w latach 1996–2002 zespół 45 monet z oma-
wianego depozytu109 pozostający w rękach prywat-
nych. W międzyczasie dyrekcja szkoły ściągnęła za 
pośrednictwem swoich uczniów większość ze znajdu-
jących się po domach monet. Mieszkańcy uznali moc-
no zaśniedziałe zimą srebrne szelągi za „miedziaki” 
i bez większego oporu oddawali je, zachowując po 
parę sztuk na pamiątkę. Szkoła przekazała w darze 
Państwowemu Muzeum Archeologicznemu w War-
szawie na ręce prof. Rajewskiego w 1960 r. łącznie 
1459 monet. Uzgodniono przy tym od razu, że całość 
zbioru zostanie do dyspozycji J. Żurka, który podjął 
się opracowania skarbu. Po upływie niedługiego cza-
su w szkole podstawowej w Jadownikach zjawił się 

106 Informacja p. M. Ziołka uzyskana podczas naszego spo-
tkania w 1991 r. oraz list z 12.X.1978 r. J. Żurka do M. Męc-
lewskiej.
107 List J. Żurka z 12.X.1978 r.
108 Podczas naszego spotkania p. Głowski upewnił mnie, 
że pozbierane skorupy na pewno nie należały do „siwaka”, 
którego uchwyt pokazałam.
109 WN XL, 1996, z. 3-4, s. 186; B. Paszkiewicz, Znalezi-
ska monet zarejestrowane w Katedrze Archeologii UMCS  
w 2000 r. [w:] Fontes Numismatici, t. II, 2002, Rocznik Ka-
tedry Archeologii UMCS, s. 11. W tym samym celu wiosną 
2007 r. udaliśmy się wraz z obecnym kustoszem Gabine-
tu Numizmatycznego PMA mgr Maciejem Widawskim na 
miejsce, wyposażeni w wykrywacz metali. Wyprawa za-
owocowała tylko jednym nowo znalezionym szelągiem.

Nachrichten darüber zogen auch Kinder aus den nahe ge-
legenen Häusern an. Die Nachricht über die ungewöhn-
liche Entdeckung erreichte auch die PMA-Niederlassung 
in Biskupin, deren Vertreter, Mgr.. J. Żurek begab sich 
zur Grundschule in Jadowniki. Schuldirektor M. Ziołek 
sammelte bereits von Schülern die erste Partie von Mün-
zen (etwa. 90 Stück) und gab sie Herrn Żurek über. Auf 
die heiße Bitte von Herrn Ziołek blieben die am meisten 
beschädigten Exemplare „vorübergehend“ für eine kleine 
„Schulausstellung“106. Der über den Vorfall informierte 
PMA-Direktor prof. Zdzisław Adam Rajewski hat sofort 
angewiesen den Laboranten A. Głowski ins Gelände zu 
schicken, um an Ort eine Erkundung der Fundumstände 
durchzuführen107. Er inspizierte das Gelände, ohne jedoch 
die Erde zu sieben. Als Ergebnis fand er nur 10-12 neue 
Münzen und Fragmente eines S-förmigen, beige-ziegel-
roten Gefäßes mit frischen Spuren einer hellen Patina an 
der Innenwand108. Dass er nicht den ganzen Rest der in 
der Pflugschicht steckenden Münzen aufgesammelt hatte, 
beweist schon eine in 1996-2002 veröffentlichte Kollekti-
on von in privaten Händen verbleibenden 45 Münzen aus 
dem besprochenen Depotfund109 In der Zwischenzeit holte 
die Schulleitung über ihre Schüler die meisten der sich in 
Häusern befindenden Münzen. Die Bewohner haben die 
im Winter stark angelaufenen Silbermünzen für „Kup-
fermünzen“ erachtet, und gaben sie ohne viel Widerstand 
zurück, indem sie ein paar Stück für sich als Andenken 
behielten. Im Jahre 1960 machte die Schule dem Staatli-
chen Archäologischen Museum in Warschau in Hände von 
Prof. Rajewski insgesamt 1459 Münzen zum Geschenk. 
Es wurde gleichzeitig vereinbart, dass die gesamte Samm-
lung für J. Żurek verfügbar sein würde, der sich verpflich-
tete, den Schatz zu bearbeiten. Nach kurzer Zeit erschien 
A. Głowski erneut in der Grundschule in Jadowniki, um 

106 Informationen von Herrn M. Ziołek erhalten während 
unserer Begegnung im Jahr 1991 und ein Brief vom 12. 
X.1978 von  J. Żurek an M. Męclewska.
107 Brief von J. Żurek vom 12.X.1978.
108 Während unseres Treffens versicherte mir Herr Głowski, 
dass die gesammelten Scherben vom Tongefäß sicherlich nicht 
zu einem „Siwak“ gehörten, dessen  Griff ich ihm zeigte.
109 WN XL, 1996, S. 186; B. Paszkiewicz, Znaleziska monet 
zarejestrowane w Katedrze Archeologii UMCS w 2000 r. [in:] 
Fontes Numismatici, Bd. II, 2002, Rocznik Katedry Archeo-
logii UMCS, S. 11. Aus dem gleichen Grund begaben wir uns 
im Frühjahr 2007 zusammen mit dem derzeitigen Kustos des 
Numismatischen Kabinetts des PMA Mgr. Maciej Widawski 
an Ort, ausgestattet mit einem Metalldetektor. Die Expedition 
ergab nur einen neu gefundenen  Schilling.
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ponownie A. Głowski celem odebrania i zabezpiecze-
nia do zbiorów dalszych pozyskanych monet. Według 
oświadczenia dyrekcji takie jednak już nie napłynęły. 

Z biegiem lat mieszkańcy Chomiąży Księżej, 
świadomi zamiłowania dr. F. Kowalika do przeszłości 
regionu, zaczęli przekazywać mu pozostałe u nich „na 
pamiątkę” monety w zamian za czynione usługi medycz-
ne. Dr Kowalik posiadał już parę sztuk z tego znaleziska, 
które otrzymał jesienią 1959 r. od kierownika Kaczmar-
ka110. W ten sposób na przestrzeni kilkunastu lat zgroma-
dził 351 monet, z których 187 szt. oddał już wcześniej  
w depozyt J. Żurkowi do opracowywania, a resztę prze-
chował u siebie do lata 1979 r. Wtedy, monitowany przez 
mgr M. Męclewską, zaoferował swój zbiór Muzeum. 
Monety złożył na jej ręce podczas jej wizyty u niego 
7.VII.1979 r. Dzięki temu w nowoutworzonym Gabine-
cie Numizmatycznym PMA znalazło się około 93% pier-
wotnej zawartości skarbu z Chomiąży Księżej. Tym sa-
mym jest on jednym z bardzo nielicznych uchwyconych 
niemal w całości dużych depozytów wielkopolskich  
z tego okresu, znajdujących się w zbiorach państwowych.

Celem lepszego rozpoznania i określenia pozy-
skanych monet, mgr Żurek przystąpił już w latach 60. 
do ich oczyszczenia. Robił to za pomocą wody amo-
niakalnej, lecz nie udało mu się oczyścić całości de-
pozytu. Następnie wraz z ówczesnym Naczelnikiem 
Urzędu Miar i Wag we Włocławku, p. Józefem Aren-
towiczem, zważył wszystkie monety – te czyszczone 
i nieczyszczone – na wadze pocztowej do przesyłek 
listowych, wkładając je do pojedynczych kopertek. 
Wstępnie rozpoznane i uszeregowane w porządku 
chronologicznym monety ułożył według malejącej 
wagi w kopertkach. Obie kategorie monet (te oczysz-
czone i te nieoczyszczone) potraktowane zostały jed-
nakowo111. Wobec braku środków „technicznych”, 
niezbędnej literatury oraz podeszłego wieku J. Żurek 
z czasem zrezygnował z opracowania skarbu. Monety 
ułożył w rulonikach i zatrzymał do momentu przeka-
zania do Gabinetu Numizmatycznego PMA. 

110 List F. Kowalika do M. Męclewskiej z 30.VIII.1979 r.
111 List z 25.IV.1979 r. oraz „Informacja o skarbie z Chomią-
ży Księżej” (maszynopis J. Żurka z maja 1979 r.). 

weitere gesammelte Münzen abzuholen und sie für die 
Sammlungen zu sichern. Laut Aussage der Schuldirektion 
sind jedoch solche nicht mehr eingegangen. 

Im Laufe der Jahre die Einwohner von Chomiąża 
Księża, bewusst der Leidenschaft des oben erwähnten Dr. 
Fr. Kowalik für die Vergangenheit der Region, begannen 
ihm die restlichen „Souvenir“-Münzen im Austausch für 
medizinische Dienstleistungen zu übergeben. Dr. Kowa-
lik hatte bereits einige Stücke von diesem Fund, die er im 
Herbst 1959 von dem Betriebsleiter Kaczmarek erhielt110. 
Auf diese Weise über mehrere Jahre hinweg hat er 351 
Münzen angesammelt, von denen 187 Stück hat er schon 
J. Żurek zur Bearbeitung übergeben, und den Rest davon 
zu Hause bis zum Sommer 1979 aufbewahrt. Dann, mo-
niert durch Mgr. M. Męclewska, hat er seine Sammlung 
dem Museum angeboten. Die Münzen übergab er in ihre 
Hände während ihres Besuchs am 7.VII.1979. Dadurch 
in dem neu geschaffenen Numismatischen Kabinett des 
PMA hat sich etwa 93% des ursprünglichen Gehalts des 
Schatzfundes von Chomiąża Księża gefunden. Hiermit ist 
er einer der wenigen, fast vollständig erfassten großpol-
nischen Depotfunden aus dieser Zeit, die sich in staatlichen 
Sammlungen befinden.

Um die erworbenen Münzen besser zu erkennen 
und zu bestimmen, begann Herr Żurek bereits in den 
60er Jahren sie zu reinigen. Er tat es mit Ammoniakwas-
ser, aber schaffte es nicht, das gesamte Fundmaterial zu 
reinigen. Dann zusammen mit dem damaligen Chef des 
Eichamtes in Włocławek, Herrn Józef Arentowicz, wog er 
alle Münzen - die gereinigten und die ungereinigten – auf 
einer Briefwaage, indem er sie in einzelne Briefumschläge 
einlegte. Die vorläufig erkannten und in chronologischer 
Reihenfolge geordneten Münzen, ordnete er sie nach dem 
abnehmenden Gewicht in den Briefumschlägen an. Bei-
de Münzkategorien (gereinigte und ungereinigte) wurden 
gleich behandelt111. In Ermangelung von „technischen“ 
Mitteln, notwendiger Literatur und wegen des fortge-
schrittenen Alters trat J. Żurek von der Bearbeitung des 
Münzschatzes ab. Er legte die Fundstücke in Münzrollen 
und behielt sie bis sie dem Numismatischen Kabinett des 
Staatlichen Archäologischen Museums (PMA) übergeben 
wurden.

110 Brief von F. Kowalik an M. Męclewska vom 30.VIII.1979.
111 Brief vom 25.IV.1979 und „Informacja o skarbie z Chomiąży 
Księżej“ (Information über den Schatz aus Chomiąża Księża) 
(Schreibmaschinenschrift von  J. Żurek vom Mai 1979).
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Reasumując, na podstawie uzyskanych informacji 
możemy uznać, że zabezpieczony obecnie w zbiorach 
PMA skarb z Chomiąży Księżej w postaci 1811 mo-
net został uchwycony w swej znakomitej części. Nie 
sądzę, aby rozproszeniu uległo więcej niż 100–150 
sztuk, tj. około 6-7% całości. Do podobnego wnio-
sku doszedł w swoim czasie J. Żurek. Na prośbę prof. 
Rajewskiego próbował ustalić globalną liczbę mo-
net w skarbie celem zmaksymalizowania ściągalno-
ści znajdujących się u okolicznych chłopów okazów.  
W oparciu o ślady śniedzi na ułamkach brzuśca na-
czynia dostarczonego przez A. Głowskiego (sięgają-
ce zaledwie jego połowy), J. Żurek obliczył, że było  
w nim „3 x 10 kop monet”, licząc 60 sztuk w kopie112. 
Po sprowadzeniu wszystkich części składowych skar-
bu do Gabinetu Numizmatycznego PMA monety zo-
stały sukcesywnie poddane konserwacji w muzealnej 
Pracowni Konserwacji, kierowanej wówczas przez 
mgr T. Różycką.

Niestety fragmenty właściwego naczynia, w któ-
rym skarb został złożony do ziemi, zaginęły. Były one 
wraz z większością monet w dyspozycji J. Żurka, lecz 
nie zostały przekazane do zbiorów PMA. Znajdujący 
się tu fragment żłobionego uchwytu z ciemnoszarej 
tłustej gliny o drobnoziarnistej domieszce i gładzonej 
powierzchni, dostarczony wraz z 351 monetami przez 
dr. Kowalika, nie ma w rzeczywistości nic wspólnego 
z garnkiem, w którym ukryto skarb: zarówno S. Kry-
gier, A. Głowski, jak i J. Żurek mówili o ułamkach  
o beżowo-ceglastym kolorze.

Wspomniana wyżej „garstka monet w gorszym 
stanie”, pozostawiona przez J. Żurka „na wystaw-
kę szkolną” dziś się nie zachowała; nie przekazano 
jej też w międzyczasie do Oddziału Biskupińskiego. 
Księga pamiątkowa szkoły nie zanotowała niestety 
ani samego faktu znalezienia skarbu, ani prowadzonej 
przez dyrekcję zbiórki monet z tegoż znaleziska.

Pierwsza wzmianka o niezwykłym znalezisku 
autorstwa redaktora Czabańskiego, do której nie uda-
ło mi się dotrzeć, ukazała się wiosną 1960 r. w „Ga-
zecie Pomorskiej”. W 1992 r. po wstępnym rozpo-

112 Ibidem, s. 2.

Fassend alle erhaltenen Informationen zusammen, 
können wir feststellen, dass der gegenwärtig in den Samm-
lung des PMA gesicherte Schatzfund aus Chomiąża Księża 
in der Form von 1811 Münzen in seiner überwiegenden 
Mehrheit erfasst wurde. Ich glaube nicht, dass mehr als 
100-150 Exemplare, d. H. etwa 6-7% der Gesamtzahl 
zerstreut worden sind. J. Żurek kam zu seiner Zeit zu 
einem ähnlichen Schluss. Auf Wunsch von Prof. Rajew-
ski versuchte er, eine Gesamtmenge an Münzen in dem 
Schatzfund festzulegen, um die Einziehbarkeit der bei den 
örtlichen Bauern vorhandenen Exemplare zu maximieren. 
Auf der Basis der Spuren von Patina auf den Bauchbruch-
stücken des von A. Głowski gelieferten Gefäßes (nur bis 
zur Hälfte reichend), hat J. Zurek berechnet, dass darin „3 
x 10 Schock Münzen“, zählend 60 Stück in einem Schock, 
vorhanden waren112. Nachdem man alle Bestandteile des 
Schatzfundes ins Numismatisches Kabinett des PMA ge-
bracht hatte, wurde das Fundmaterial sukzessiv einer kon-
servatorischen Behandlung in dem Museumslabor unter-
zogen, das damals Mgr. T. Różycka leitete.

Leider sind die Fragmente des ursprünglichen Ge-
fäßes, in dem der Schatz im Boden deponiert wurde, 
verloren gegangen. Sie standen mit der Mehrheit der 
Münzen für J. Żurek zur Verfügung, wurden aber nicht in 
die PMA-Sammlungen übergeben. Das hier aufbewahrte 
Bruchstück eines geriffelten Halters aus dunkelgrauem, 
fettigen Ton mit feinkörniger Beimengung und glatter 
Oberfläche, der zusammen mit 351 Münzen von Dr. 
Kowalik geliefert wurde, hat tatsächlich nichts mit dem 
Topf zu tun, in dem der Schatz verborgen war: sowohl 
St. Krygier, A. Głowski wie auch J. Żurek sprachen von 
beige-ziegelroten Bruchstücken.

Die oben erwähnte „eine Handvoll Münzen in 
einem schlechteren Zustand“, die J. Żurek „für die Schul-
ausstellung“ hinterlassen hat, ist heute nicht erhalten; es 
wurde in der Zwischenzeit nicht in die Biskupiner Abtei-
lung des PMA übermittelt. Leider hat das Gedenkbuch 
der Schule weder selbst die Umstände in den der Schatz 
gefunden war, noch die durch die Schulleitung durchge-
führte Münzsammlung aus diesem Fund aufgezeichnet.

Die erste Erwähnung  eines ungewöhnlichen 
Fundes der Autorschaft von Redakteur Czabański, die 
zu erreichen habe ich nicht geschafft, erschien im Früh-
jahr 1960 in der „Gazeta Pomorska“. Im Jahre 1992, 
nach der vorläufigen Erkennung des Depotinhalts habe 

112 Ebenda, S. 2
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znaniu zawartości depozytu opublikowałam notatkę  
o nim na łamach Wiadomości Numizmatycznych,  
R. XXXVI 1992, z. 1-2, s. 34, na podstawie której 
S. Kubiak opracowała pozycję nr 252 cytowanego tu 
inwentarza znalezisk monet z lat 1146-1500. Drobna 
notka o charakterze popularnym („Skarb z Chomiąży. 
Wartość: 15 mieczy”) znalazła się na s. 6 w „Gazecie 
Biskupińskiej” nr 44, Rok V z 20.IX.2000 r. Krótką 
bibliografię skarbu dopełniają noty B. Paszkiewicza  
o znajdujących się w prywatnym posiadaniu monetach 
z tego znaleziska (patrz przyp. 140).

analiza StrUKtUrY chronoloGiczneJ 
DepozYtU

Najwcześniejszą monetą w skarbie z Chomiąży 
Księżej jest grosz praski Karola I. Wyznaczając tym 
samym dolną granicę struktury chronologicznej zna-
leziska, narzuca on depozytowi znacznie większą roz-
piętość czasową. Z braku ściślejszego datowania gro-
szy praskich w ramach danego panowania, nie sposób 
stwierdzić czy jest on współczesny, czy też znacznie 
starszy od najwcześniejszej monety krzyżackiej w depo-
zycie, jakim jest szeląg mistrza Winrycha von Knipro-
de. Fakt śladowego występowania omawianych emisji, 
jak i pojedyncza obecność młodszego o trzy dziesięcio-
lecia szeląga Henryka von Plauen (1410-1413) stano-
wi przesłankę, że depozyt zaczęto gromadzić znacznie 
później, w latach gdy te dobre szelągi spotykano na ryn-
ku pieniężnym bardzo rzadko. Względnie liczniejszy  
w porównaniu z nimi wczesny komponent polski, w po-
staci 4 trzeciaków bitych w latach 1393-1407, dwóch 
kwartników lwowskich z lat 1394-1400 oraz domnie-
manych wcześniejszych emisji z półgroszy koronnych 
Władysława Jagiełły, można tłumaczyć tradycyjną dla 
obszaru Pałuk preferencją posługiwania się pieniądzem 
polskim, stwierdzoną na podstawie znalezisk luźnych. 
Procentowy udział monet poszczególnych panujących 
oraz Wielkich Mistrzów w układzie chronologicznym 
przedstawia poniższa tabela. Poza narzucającą się do-
minacją emisji Michała Küchmeistra oraz zespołu sze-
lągów miejskich Kazimierza Jagiellończyka, wymowna 
jest zwyżkowa tendencja obecności składnika krzyżac-

ich eine Notiz darüber in WN, Jh.. XXXVI 1992 Heft 
1-2, S.. 34 veröffentlicht, auf deren Grundlage St. Ku-
biak hat die Position Nr. 252 des hier zitierten Inven-
tars der Münzfunde aus den Jahren 1146-1500 bear-
beitet. Andere kleine Notiz vom populären Charakter 
(„Schatz aus Chomiąża Wert: 15 Schwerter“) erschien 
auf der 6. Seite in „Gazeta Biskupińska“ Nr. 44, Jh. V 
vom 20.IX.2000 . Eine kurze Bibliographie des Schat-
zes wird durch die Noten von B. Paszkiewicz über in 
Privatbesitz befindliche Münzen (siehe Anmerkung 
140) vervollständigt.

analYSe Der chronoloGiSchen 
StrUKtUr DeS DepotFUnDeS

Die früheste Münze in dem Schatzfund von Cho-
miąża Księża ist ein Prager Groschen Karls I. (1346-
1378).  Die somit festgesetzte untere Grenze der chronolo-
gischen Struktur des Münzfunds platziert den Depotfund 
in einer viel größeren Zeitspanne. In Ermangelung einer 
mehr präzisen Datierung der Prager Groschen innerhalb 
einer gegebenen Herrschaft, ist es schwer zu sagen, ob er 
zeitgenössisch, oder auch viel älter als die früheste Mün-
ze des Deutschen Ordens in dem Depot – ein Schilling 
des Hochmeisters Winrichs von Kniprode (1351-1382) 
ist. Die Tatsache, dass die besprochenen Emissionen in 
Spurenmengen auftreten, wie auch eine einzelne Präsenz 
eines um drei Jahrzehnte jüngeren Schillings Heinrichs 
von Plauen (1410-1413), ist ein Hinweis darauf, dass 
man den Depot erst viel später zu sammeln begann, in 
den Jahren, als diese guten Schillinge am Geldmarkt sehr 
selten angetroffen wurden. Eine relativ größere frühe pol-
nische Komponente im Vergleich zu ihnen, in Form von 
vier Dreiern, die in Jahren 1393-1407 geprägt wurden, 
zwei Lemberger Viertelstücken aus den Jahren 1394-
1400 sowie den vermeintlichen früheren Emissionen der 
Kronhalbgroschen Władysławs Jagiełło (1386-1434), 
kann durch die für das Pałuki-Gebiet traditionelle Präfe-
renz für Verwendung von polnischem Geld, die anhand 
von losen Funden festgestellt wurde, erklärt werden. Der 
prozentuelle Anteil an Münzen einzelner Herrscher und 
Hochmeister in chronologischer Reihenfolge ist in der 
folgenden Tabelle dargestellt. Außer der auffallenden 
Dominanz der Emissionen Michaels Küchmeister und 
der städtischen Schillinge Kasimirs IV. (1447-1492), 
ausgeprägt ist ein Aufwärtstrend in Gegenwart der in der 
zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts geprägten 
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kiego, wybitego w 2. poł. XV w. Załamuje się ona do-
piero przy monetach Marcina Truchsessa (1477-1489), 
które zamykają omawiany depozyt. 

Tab. 1. Struktura chronologiczna skarbu z Chomiąży Księżej

Panujący/
Herrscher

Lata 
panowania/
Jahre der 
Herrschaft

Liczba monet 
w PMA/
Anzahl der 
Münzen im 
PMA

Liczba monet 
poza PMA/
Anzahl der 
Münzen außer-
halb des PMA

Zawartość 
procentowa/
Prozentgehalt

Karol I 1346-1378 1 - 0,05%
Winrych von Kniprode 1351-1382 1 - 0,05%
Władysław Jagiełło 1386-1434 28 - 1,5%
Henryk von Plauen 1410-1413 1 - 0,05%
Michał Küchmeister 1414-1422 953 27 52,5%
Paweł von Rusdorf 1422-1441 33 1 1,9%
Konrad von Erlichshausen 1441-1450 - 1 0,05%
Kazimier Jagiellończyk 1447-1492 636 13 35%
Ludwik von Erlichshausen 1450-1467 20 1 1,2%
Henryk Reuss 1467-1470 30 1 1,7%
Henryk Reffle 1470-1477 70 1 3,9%
Marcin Truchsess 1477-1489 33 1 1,9%

analiza SKŁaDU eMiSYJneGo

Pod względem emisyjnym skarb z Chomiąży 
Księżej jest raczej depozytem homogenicznym. Wy-
jąwszy pojedynczy grosz praski, zawiera wyłącznie 
emisje polskie i krzyżackie wybite w ramach stu lat. 
Obecność emisji czeskiej, reprezentującej mennic-
two Karola I, sprawia że nasz skarb stanowi pewien 
ewenement wśród pozostałych gromadnych znalezisk 
monetarnych z północno-wschodniej Wielkopolski 
i Kujaw z tego horyzontu chronologicznego. Ostat-
ni raz bowiem grosze praskie pojawiły się na tych 
terenach obok monet polskich pół wieku wcześniej –  
w depozycie z Bieli, gm. Wilczyn, pow. koniński113 
(nie licząc falsyfikatów z Przedcza, gm. i pow. kolski114  
z tego samego okresu), ukrytym po 1431 r.

113 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 202.
114 Ibidem, nr 625.

Komponente des Deutschen Ordens. Dieser Trend hört 
erst bei den Münzen Martins Truchsess (1477-1489), die 
den besprochenen Depotfund schließen, auf. 

Tab. 1. Chronologische Struktur des Schatzfundes von Cho-
miąża Księża

analYSe Der eMiSSionSzUSaMMenSet-
zUnG

In Bezug auf die Emission ist der Schatzfund von Cho-
miąża Księża eher ein homogener Depot. Ausgenommen 
einen einzelnen Prager Groschen, enthält er nur polnische 
und die des Deutschen Ordens Ausgaben, die innerhalb 
von hundert Jahren geprägt wurden. Das Vorhandensein 
von böhmischen Emissionen, die das Münzwesen Karls I. 
(1346-1378) repräsentieren, macht unseren Schatzfund zu 
einer gewissen Seltenheit unter anderen kollektiven Münz-
funden aus nordöstlichem Großpolen und Kujawien aus 
diesem chronologischen zeitlichen Horizont. Zum letzten 
Mal sind nämlich die Prager Groschen in diesen Gebieten 
neben polnischen Münzen ein halbes Jahrhundert früher - 
in dem Depot aus Biela, Gem. Wilczyn, Kr. Konin113 (die 
Fälschungen aus Przedecz (Moosburg), Kr. Koło (Kolo)114 
aus der gleichen Zeit nicht mitgerechnet), der nach 1431 
verborgen wurde, erschienen.

113 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 202.
114 Ebenda, Nr. 625.
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Do polskiego emitenta należy 36,5% (677 sztuk) 
zawartości pałuckiego znaleziska. Tylko 28 szt. z nich 
to pokłosie mennictwa Władysława Jagiełły realizo-
wanego w mennicach królewskich w Krakowie i Lwo-
wie. Wobec braku monet Władysława Warneńczyka, 
gros przypada na emisje Kazimierza Jagiellończyka 
wybite w mennicach miejskich Prus Królewskich.

Początek epoki polskiego pieniądza na byłych 
obszarach Państwa Zakonnego wiąże się z toruńską 
emisją szelągów stanowych z lat 1454-1457, wynika-
jącą z przywileju królewskiego aktu inkorporacyjnego. 
Podobnie jak w innych depozytach polskich, zabrakło 
ich w naszym znalezisku – wychwycono je z rynku 
już w trakcie ich wypuszczenia w obieg z powodu ich 
nadzwyczajnej zawartości kruszcowej. Wśród wybi-
janych po 1457 r. szelągów miejskich miast pruskich 
przeważają emisje Gdańska, stanowiące ponad 58% 
tych monet. Następną, znacznie mniejszą grupę, two-
rzą szelągi z mennicy toruńskiej (ok. 35%). Z mennicy 
w Elblągu natomiast pochodzi jedynie 46 szt. (7%).

Z braku ściślejszego datowania poszczególnych 
typów i odmian miejskich emisji, nie sposób określić, 
jaką część z nich wyprodukowano podczas wojny trzy-
nastoletniej. Następstwem tego są trudności w bliższej 
analizie rynków pieniężnych w czasie jej trwania oraz  
w okresie powojennym, zarówno obu części Prus, jak  
i obszarów przyległych, włączonych w orbitę ich cyrku-
lacji. W opracowaniu dokonanym na podstawie analizy 
zawartości skarbów, A. Musiałowski doszedł do wnio-
sku, że w okresie 1454-1466 obiegająca na terenach in-
korporowanych masa monet miast pruskich i krzyżac-
kich była wyrównana115. Przemawia to za zdecydowaną 
preferencją rodzimego pieniądza w nowopowstałej dziel-
nicy. W całych Prusach natomiast stopniowo przenika-
jące na rynki krzyżackie monety nowego emitenta sta-
nowiły według tego badacza zaledwie 12% kursującego 
pieniądza. Zatem produkcja mennicza miast pruskich, 
aczkolwiek oparta na systemie krzyżackim, przyjmo-
wana była na pozostałych terenach zakonnych począt-
kowo dość opornie. Z dalszej analizy cytowanego auto-
ra wynika, że w okresie powojennym, po podziale Prus 
115 A. Musiałowski, Obieg pieniężny..., s. 126, 136; idem, 
Udział monety..., s. 107-109.

Dem polnischen Münzherrn gehört 36,5% (677 
Stück) des Inhalts des Pałuki-Munzfundes. Nur 28 von 
ihnen entstammen dem in den königlichen Münzstät-
ten in Krakau und Lemberg realisierten Münzprägungen 
Władysławs Jagiełło. In Abwesenheit von Münzen Wla-
dyslaws III. (1434-1444), fällt deren Großteil auf die 
Emissionen Kasimirs IV zu., geprägt in den städtischen 
Münzstätten Königlich-Preußens.

Der Beginn der Ära des polnischen Geldes in den 
ehemaligen Gebieten des Ordensstaates ist mit der Thor-
ner Emission der Ständischen Schillinge aus den Jahren 
1454-1457 assoziiert, die aus dem Privileg des könig-
lichen Inkorporationsaktes hervorgeht. Ähnlich wie in 
anderen polnischen Depotfunden, fehlten sie auch in un-
serem Fund – wegen ihres außergewöhnlich hohen Sil-
bergehalts wurden sie bereits während der Einführung in 
Umlauf vom Markt herausgefischt. Den Vorrang unter 
den nach 1457 geschlagenen städtischen Schillingen der 
preußischen Städte haben die Emissionen Danzigs, indem 
sie über 58% dieser Münzen ausmachen. Die nächste, viel 
kleinere Gruppe besteht aus Schillingen aus der Thorner 
Münzstätte (ca. 35%). Dagegen nur 46 (7%) kommen aus 
der Münzstätte in Elbing.

Aufgrund der fehlenden engeren Datierung bestimm-
ter Typen und Varianten von städtischen Emissionen, ist es 
unmöglich festzustellen, welcher Teil von ihnen während 
des Dreizehnjährigen Krieges produziert wurde. Dies führt 
zu Schwierigkeiten bei einer genaueren Analyse der Geld-
märkte während der Kriegsdauer wie auch in der Nach-
kriegszeit, sowohl der beiden Teilen Preußens, wie der 
angrenzenden Gebieten, die in die Umlaufbahn ihrer Zir-
kulation eingeschalten wurden. In seiner auf der Grundla-
ge von Schatzinhaltsanalyse abgeschlossenen Studie, kam 
A. Musiałowski zu dem Schluss, dass die in der Periode 
1454-1466 in den inkorporierten Bereichen umlaufende 
Masse von Münzen preußischer Städte und des Deutschen 
Ordens ausgeglichen war115. Dies spricht für die starke Prä-
ferenz des inländischen Geldes im neu gegründeter Pro-
vinz. In ganz Preußen, stellten dagegen die nach und nach 
auf die Märkte des Ordensstaates eindringenden Münzen 
des neuen Münzherrn, nach der Meinung dieses Forschers 
nur 12% des umlaufenden Geldes dar. Das zeugt davon, 
dass die Münzproduktion der preußischen Städte, obwohl 
sie auf dem System des Deutschen Ordens beruhte, in den 
übrigen Ordensgebieten zunächst ziemlich widerwillig 
115 A. Musiałowski, Obieg pieniężny…, S. 126, 136; ders., 
Udział monety…, S. 107-109.
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na dwie odrębne jednostki administracyjne, stosunek 
monet obu emitentów w Prusach Królewskich zmienił 
się na korzyść emisji miejskich Kazimierza Jagielloń-
czyka. Obecność obiegającej na tych rynkach monety 
zakonnej zmalała do 40% wbrew mocno zakorzenionej 
tu tradycji posługiwania się nią i zaniku spowodowa-
nej wojną niechęci do tego pieniądza. Natomiast udział 
szelągów miast pruskich znacząco wzrósł, przeważając 
o co najmniej 10%. Stanowi to jeden z przyczynków 
do wysunięcia hipotezy, że z zawartych w depozycie  
z Chomiąży Księżej 649 szt. większość (ok. 2/3) musia-
ła zostać wypuszczona po wojnie trzynastoletniej. 

Partia emisji zakonnych w skarbie osiąga aż 
63,5% jego całości. Reprezentowani są w niej wszyscy 
następcy wielkiego mistrza Henryka von Plauen. 
Wczesne emisje wyskopróbnych szelągów notujemy 
w postaci jednej monety mistrza Winrycha oraz jednej 
mistrza Henryka von Plauen. Mennictwo Konrada von 
Jungingen (1393-1407) oraz poległego pod Grunwal-
dem Ulryka von Jungingen (1407-1410) nie ma swo-
jego odbicia w omawianym depozycie. Za to 70 lat po 
rządach Michała Küchmeistra, jego emisje stanowią 
53% całej stezauryzowanej masy depozytu i aż 83% 
monet krzyżackich w nim zawartych, a zatem nadal 
dominowały na rynku pieniężnym interesujących nas 
terenów. Swój prymat zawdzięczają milionowym na-
kładom niskowartościowych szelągów i fenigów, jakie 
wypuściły mennice Zakonu po bitwie pod Grunwal-
dem, aby zażegnać z jednej strony kryzys finansowy,  
a z drugiej pogłębiającą się zapaść gospodarczą. Pra-
wie wszystkie należą do niskopróbnych emisji z lat 
1414-1416. Tylko 13 z nich to tzw. „dobre” szelągi 
tego mistrza – te o wysokich parametrach (waga brut-
to 1,70 g i 0,917 g czystego srebra), z długim krzyżem 
na awersie i rewersie – bite między 1416 a 1422 r. Ich 
wręcz symboliczna obecność nasuwa refleksję odno-
śnie czasu gromadzenia naszego znaleziska, stanowiąc 
następny argument za okresem znacznie późniejszym.

Stosunkowo nikła jest liczba monet następcy 
Michała Küchmeistra, mistrza Pawła von Rusdorf: 
34 okazy (1,9% całości znaleziska). W depozytach  
z lat 60. jego szelągi mają o wiele korzystniejsze pro-

aufgenommen wurde. Aus weiterer Analyse des gleichen 
Autoren ergibt sich, dass in der Nachkriegszeit, nach der 
Teilung Preußens in zwei getrennte Verwaltungseinheiten, 
das Verhältnis der beiden Münzherren in Königlich-Preußen 
sich zugunsten der städtischen Emissionen Kasimirs IV ge-
ändert hat. Das Vorhandensein von Ordensmünze, die auf 
diesen Märkten zirkulierte, ging trotz der hier stark verwur-
zelten Tradition, sie zu benutzen und dem Ausklingen der 
kriegsbedingten Zurückhaltung gegenüber diesem Geld, auf 
40% zurück. Auf der anderen Seite stieg deutlich der Anteil 
an Schillingen der preußischen Städte um mindestens 10%. 
Dies stellt eine der Prämissen  zur Aufstellung einer Hypo-
these dar, dass von den in dem Depotfund von Chomiąża 
Księża enthaltenen 649 Stück, die Mehrheit (etwa. 2/3) nach 
dem Dreizehnjährigen Krieg emittiert sein musste.

Die Partie der Ordensemissionen in dem Schatz-
fund erreicht so viel wie 63,5% seiner Gesamtmasse. Re-
präsentiert sind darin alle Nachfolger des Hochmeisters 
Heinrichs von Plauen. Emittierten Schillinge mit hohem 
Feingehalt an Silber, sind durch ein Exemplar des Hoch-
meisters Winrichs und eins des Hochmeisters Heinrichs 
von Plauen vertreten. Die Münzprägung Konrads von Jun-
gingen (1393-1407) und des bei Tannenberg gefallenen 
Ulrichs von Jungingen (1407-1410) findet keine Reflexi-
on in dem besprochenen Depotfund. Aber 70 Jahre nach 
der Regierung Michaels Küchmeister (1414-1422), stell-
ten die Emissionen des Ordensstaates 53% der gesamten 
gehorteten Depotmasse und bis zu 83% darin enthaltenen 
Münzen des Deutschen Ordens dar, also nach wie vor 
beherrschten sie den Geldmarkt der uns interessierenden 
Gebiete. Sie verdanken ihren Primat den Millionenausga-
ben von minderwertigen Schillingen und Pfennigen, die 
die Münzstätten des Ordensstaates nach der Schlacht bei 
Tannenberg emittiert haben, um einerseits die Finanzkrise 
abzuwenden, und auf der anderen Seite die Vertiefung des 
wirtschaftlichen Zusammenbruchs zu stoppen. Fast alle 
gehören zu den Emissionen aus den Jahren 1414-1416 mit 
einem niedrigen Feingehalt. Nur 13 von ihnen sind so ge-
nannte „gute“ Schillinge dieses Hochmeisters - diejenigen 
mit hohen Parametern (Bruttogewicht 1,70 g und 0.917 g 
reinen Silbers), mit einem langen Kreuz auf der Vordersei-
te und Rückseite - geprägt zwischen 1416 und 1422. Ihre 
geradezu symbolische Anwesenheit legt eine Reflexion 
über den Zeitpunkt der Sammlung unseres Fundes nahe, 
indem sie nächstes Argument für einen viel späteren Zeit-
raum bildet.
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porcje (np. w tym z Suponina, gm. Dobrcz prawie 
dorównują emisjom jego poprzednika116). Wynika z 
tego, że w czasie gromadzenia naszego znaleziska 
również one stanowiły rzadkość z powodu wyższej 
zawartości srebra względem aktualnie obiegającej 
na rynku masy monetarnej. Obecność emisji mistrza 
Konrada von Erlichshausen w omawianym depozy-
cie sygnalizuje okaz ze zbiorów prywatnych117. Być 
może rozproszona część znaleziska zawierała ich 
więcej.

Kolejną grupę tworzą emisje datujące z okre-
su wojny trzynastoletniej, a pochodzące z mennicy 
malborskiej i po części – z królewieckiej. Dalsze po-
gorszenie parytetu wybijanych monet, polityka wy-
równania wartości nieco lepszych kursujących już 
na rynkach emisji z nowym złym pieniądzem, który 
emitowano już bez zachowania wszelkich pozorów, 
próba wycofania tych emisji, skutkowało wyelimi-
nowaniem ich z zasobów pieniężnych mieszkańców. 
Odbiciem tego stanu jest zaledwie 1,2% obecności 
emisji mistrza Ludwika von Erlichshausen - 20 szt., 
z których tylko dwie należą do monet „dobrych” (z 
długim krzyżem). Wskazuje to jednocześnie na ogra-
niczone możliwości mennictwa krzyżackiego tego 
okresu, spowodowane ogromnymi trudnościami fi-
nansowymi Państwa Zakonnego.

Powojenne emisje wybijane w Królewcu, nale-
żą do kolejnych trzech wielkich mistrzów Zakonu. 
Krótkie zwierzchnictwo mistrza Henryka Reuss von 
Plauen (1467-1470) i ograniczona w czasie produk-
cja mennicza z jego imieniem znajduje swoje od-
bicie w omawianym skarbie w postaci zaledwie 30 
monet (1,7%), przy czym pochodzą one zarówno 
z okresu namiestnikowskiego, jak i mistrzowskie-
go. Najliczniejsze są szelągi Henryka Reffle von 
Richtenberg (1470-1477), stanowiące 4% całości 
depozytu. Być może stan ten zawdzięczamy ponie-
kąd faktowi, iż zasadniczo utrzymał on stopę men-
niczą ustanowioną przez swego poprzednika, a za-
tem nie unikano jego szelągów. Co ważniejsze, ich 
znaczna obecność przemawia na korzyść tezy o gro-
116 B. Pietroń, Skarb… z Suponina.
117 B. Paszkiewicz, Znaleziska monet..., s. 11.

Die Anzahl der Münzen des Nachfolgers Michaels 
Küchmeister, Pauls von Rußdorf (1422-1441), ist relativ 
klein: 34 Exemplare (1,9% des Gesamtfundes). In Depot-
funden aus den 60er Jahren haben seine Schillinge viel bes-
sere Proportionen (z.B. in dem aus Suponin, Gem. Dobrcz 
kommen sie nahezu gleich den Emissionen seines Vorgän-
gers116). Daraus folgt, dass während der Sammlung unseres 
Fundes, auch sie wegen ihres höheren Silbergehalts in Be-
zug auf die zu dieser Zeit auf dem Geldmarkt umlaufende 
Münzenmasse, eine Seltenheit gewesen sind. Das Vorhan-
densein von Emissionen des Hochmeisters Konrads von 
Erlichshausen (1441-1449) in dem diskutierten Depotfund 
signalisiert ein Exemplar aus Privatsammlungen117. Viel-
leicht enthielt der verstreute Teil des Fundes mehr davon.

Die nächste Gruppe besteht aus Emissionen aus der 
Zeit des Dreizehnjährigen Krieges, die aus der Marienburger 
und zum Teil – Königsberger Münzstätte stammen. Weitere 
Verschlechterung der Parität der geprägten Münzen, die Po-
litik des Wertausgleichs der etwas besseren, bereits auf dem 
Markt zirkulierenden Emissionen mit einem neuen, schlech-
ten Geld, das man bereits ohne jeden Anschein zu erwecken 
emittiert hatte, ein Versuch, diese Emissionen rückzuziehen, 
führte zu deren Eliminierung aus monetären Ressourcen der 
Bewohner. Dieser Zustand spiegelt sich in einer lediglich 
1,2% betragenden Anwesenheit von Emissionen des Hoch-
meisters Ludwigs von Erlichshausen – 20 Stück, davon nur 
2 gehören zum „guten“ Münzen (mit langen Kreuz). Dies 
weist auch auf die begrenzten Möglichkeiten des Münzwe-
sens des Deutschen Ordens dieser Zeit hin, die durch die 
enormen finanziellen Schwierigkeiten des Ordensstaates 
verursacht wurden.

Die in Königsberg geprägten Nachkriegs-Emis-
sionen gehören zu den nächsten drei Hochmeistern des 
Ordens. Kurze Oberhoheit des Hochmeisters Heinrichs 
Reuß von Plauen (1467-1470) sowie die zeitlich begrenzte 
Münzproduktion mit seinem Namen, ist in besprochenem 
Schatz durch lediglich 30 Münzen (1,7%) reflektiert, wo-
bei diese aus seiner Amtszeit sowohl als Statthalter wie 
auch als Hochmeister stammen. Am zahlreichsten sind die 
Schillinge von Heinrich Reffle von Richtenberg (1470-
1477), die 4% des gesamten Depotfundes ausmachen. 
Vielleicht verdanken wir diesen Zustand der Tatsache, dass 
er im Wesentlichen den von seinem Vorgänger errichteten 
Münzfuß beibehalten hat und deshalb seine Schillinge 
nicht vermieden wurden. Was wichtiger ist, spricht ihre 
116 B. Pietroń, Skarb… z Suponina.
117 B. Paszkiewicz, Znaleziska monet…, S. 11
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madzeniu depozytu w ostatnich dekadach XV stu-
lecia. Najmłodsza grupa emitowana przez mistrza 
Marcina Truchsessa osiąga niespełna 2%.

Zatem wszystkie wypuszczone od początku rzą-
dów mistrza Ludwika szelągi krzyżackie w skarbie wy-
noszą około 8,5% całości znaleziska (157 szt.). Licz-
ba ta kontrastuje mocno z omawianą wcześniej ilością 
miejskich emisji Prus Królewskich (649 szt., czyli 35% 
depozytu). Dysproporcja między nimi pozostaje nadal 
bardzo wysoka, nawet jeśli przyjmiemy, że aż połowę 
z pruskich szelągów wybito przed zakończeniem woj-
ny trzynastoletniej. Stanowi ona namacalny dowód na 
uchwytne w materiałach archiwalnych odchodzenie od 
posługiwania się pieniądzem zakonnym przez miesz-
kańców Prus Królewskich i obszarów im przyległych  
w omawianym okresie. Jednocześnie przemawia za 
tym, że genezy naszego depozytu na pewno nie należy 
szukać na terenach Prus Krzyżackich.

Tab. 2. Skład emisyjny całego skarbu z Chomiąży Księżej

signifikante Präsenz für die These über die Hortung des 
Depots in den letzten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts. 
Die jüngste Gruppe, emittiert vom Hochmeister Martin 
Truchseß, erreicht weniger als 2%.

Also, alle seit dem Anfang der Regierung des Hoch-
meisters Ludwigs von Erlichshausen emittierten Schillinge 
belaufen sich in dem Schatz auf etwa 8,5% der Gesamtzahl 
des Fundes (157 Stück). Diese Anzahl steht in starkem 
Kontrast zu der zuvor diskutierten Anzahl städtischer 
Ausgaben Königlich-Preußens (649 Stück oder 35% des 
Depotfundes). Das Missverhältnis zwischen ihnen bleibt 
weiter sehr hoch, auch wenn man davon ausgeht, dass vor 
dem Ende des Dreizehnjährigen Krieges nicht weniger als 
die Hälfte der preußischen Schillinge geprägt wurde. Es ist 
ein greifbarer Beweis für den in Archivquellen greifbaren 
Rückgang der Benutzung des Ordensgeldes durch die Be-
wohner Königlich-Preußens und der angrenzenden Gebie-
te während des diskutierten Zeitraums. Gleichzeitig spricht 
dies dafür, dass man den Ursprung unseres Depotfundes 
sicherlich nicht in preußischen Gebieten suchen soll.

Tab. 2. Die Emissionszusammensetzung des Schatzfundes 
von Chomiąża Księża

Kraj/
Land

Emitent/
Münzherr

Liczba w 
szt./
Anzahl

% całości /
% des Fund-
gutes

% emisji 
Zakonu/
% der Or-
dens-emis-
sionen

% emisji 
polskich/
% der polni-
schen Emis-
sionen

Polska

Władysław Jagiełło (1386-1434) 28 1,5% 4,3%
Kazimierz Jagiellończyk (1444-1492) 649 35% 95,7 %
  Toruń 220 11,8% 32,5%
  Gdańsk 381 20,5% 56,4%
  Elbląg 48 2,7% 6,6%

Czechy Karol I (1346-1378) 1 0,05%

Zakon 
Krzyżacki

Zakon Krzyżacki 1176 63,5%
   Winrych von Kniprode (1351-1382) 1 0,05% 0,1%
   Henryk von Plauen (1410-1413) 1 0,05% 0,1%
   Michał Küchmeister (1414-1422) 967+13 52,6% 83%
   Paweł von Rusdorf (1422-1441) 34 1,9% 2,9%
   Konrad von Erlichshausen (1441-1449) 1 0,05% 0,1%
   Ludwik von Erlichshausen (1450-1467) 19+2 1,3% 1,9%
   Henryk Reuss (1467/1469-1470) 31 1,7% 2,8%
   Henryk Reffle (1470-1477) 71 3,9% 6%
   Marcin Truchsess (1477-1489) 34 1,9% 2,9%
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Wobec braku skarbów wielkości tego rzędu co 
nasz depozyt wśród rozpoznanych znalezisk gromad-
nych z końca XV w. z obszarów Wielkopolski Pół-
nocno-Wschodniej jak i Kujaw, w celach porównaw-
czych musimy się posłużyć depozytami wielokrotnie 
mniejszymi. Z terenów Pałuk najbliższą analogię pod 
względem emisyjnym stanowi omówiony wyżej skarb 
z przygranicznego Barcina. Procentowy udział zawar-
tych w nim emisji poszczególnych emitentów jest, 
wyjąwszy brak monet Władysława Jagiełły i Marcina 
Truchsessa, bardzo podobny do tego ustalonego dla 
depozytu z Chomiąży Księżej (patrz tab. 3). Zatem 
oba depozyty można uznać za reprezentatywne dla 
ziemi pałuckiej.

Tab. 3. Skład emisyjny skarbu z Barcina

In Ermangelung der Schatze in der Größe unseren 
Depots unter den erkannten kollektiven Münzfunden 
vom Ende des fünfzehnten Jahrhunderts aus den Gebie-
ten des Nordöstlichen Großpolens und Kujawiens, müs-
sen wir uns zu Vergleichszwecken den vielfach kleineren 
Depotfunden bedienen. Aus der Pałuki-Gegend stellt der 
oben besprochene Schatz aus dem angrenzenden Barcin 
die in Bezug auf die Emissionen naheliegende Analo-
gie dar. Der prozentuale Anteil an den darin enthaltenen 
Münzherren ist, abgesehen von dem Mangel an Münzen 
von Władysław Jagiełło. und Martin Truchseß, sehr ähn-
lich dem, der für den Depot von Chomiąża Księża ermit-
telt wurde (siehe Tabelle 3.). Daher können beide Depot-
funde als repräsentativ für Pałuki-Landschaft angesehen 
werden.

Tab. 3. Die Emissionszusammensetzung des Schatzes von 
Barcin

Emitent/
Münzherr

Liczba 
w szt./
Anzahl

% całości/
% des 
Fundgutes

% w ramach 
emisji Zakonu/
% der 
Ordensemissionen

Kazimierz Jagiellończyk 10 37%
   Toruń 1 3,7%
   Gdańsk 7 26%
   Elbląg 2 7,4%
Zakon Krzyżacki 17 63%
   Michał Küchmeister 14 52% 82%
   Paweł von Rusdorf 1 3,7% 6%
   Ludwik von Erlichshausen 1 3,7% 6%
   Henryk Reffle 1 3,7% 6%

Z pozostałej części północno-wschodniej Wiel-
kopolski porównywalny będzie młodszy od naszego  
o dekadę skarb z Wilczyna118, gm. loco, woj. konińskie, 
również pozbawiony monet Jagiełły. Tym razem skład 
emisyjny rozpoznanych w nim 163 szelągów różni się 
zasadniczo od składu naszego depozytu. 59,5% należy 
do mennictwa miast pruskich, a pozostałe 40,5% - to 
emisje zakonne. Tym samym jest całkowicie zbieżny 
ze strukturą rynku pieniężnego Prus Królewskich po 
roku 1466119.

118 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 819.
119 A. Musiałowski, Udział monety..., s. 109.

Vom restlichen Teil des Nordöstlichen Großpo-
lens vergleichbar wird sein der Schatz von Wilczyn118, 
Gem. loco, Kr.. Konin, auch Jagiełłos Münzen be-
raubt, um ein Jahrzehnt jünger als der unser. Diesmal 
unterscheidet sich die Emissionszusammensetzung der 
darin erkannten 163 Schillinge grundlegend von der 
Zusammensetzung unseres Depotfundes. 59,5% da-
von gehören zur Prägung der preußischen Städte und 
die restlichen 40,5% - sind Ordensemissionen. Damit 
stimmt sie vollkommen mit der Struktur des Geld-
marktes Königlich-Preußens nach 1466 überein119.

118 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 819.
119 A. Musiałowski, Udział monety…, S. 109.
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Tabela  4. Skład emisyjny skarbu z Wilczyna Tabelle 4. Die Emissionszusammensetzung des Schatzfundes 
von Wilczyn

Emitent/
Münzherr

Liczba 
w szt./
Anzahl

% całości/
% des 
Fundgutes

% w ramach 
emisji Zakonu/
% der 
Ordensemissionen

Kazimierz Jagiellończyk 95 59,5%
Zakon Krzyżacki 68 40,5%
   Michał Küchmeister 33 19,5% 49%
   Henryk Reuss 4 2,5% 6%
   Henryk Reffle 8 5% 11%
   Marcin Truchsess 11 6,5% 16%
   Jan von Tiefen 12 7% 18%

Z terenów Kujaw największym depozytem z ostat-
nich dziesięcioleci XV w. (zdeponowanym po 1489 r.), 
jest skarb 31 monet z Chlewisk120, w którym określonych 
jest 19 sztuk. Z racji jego wyjątkowego składu (patrz  
s. 29), niemającego odniesienia do żadnego innego de-
pozytu, musimy sięgnąć po znaleziony w Bydgoszczy 
skarb, z którego rozpoznano zaledwie 8 monet121. Ma 
on zupełnie odmienne niż depozyt chomiąski proporcje, 
przy czym emisje pruskie sięgają zaledwie 12,5% roz-
poznanej całości. Wydaje się jednak, że przypadkowo 
zabezpieczone monety nie odzwierciedlają pierwotnej 
struktury depozytu.

Tab. 5. Skład emisyjny skarbu z Bydgoszczy VI

120 S. Kubiak, Znaleziska..., nr 247.
121 Ibidem, nr 234/VI.

Der größte aus diesem chronologischen Horizont ist 
aus dem Kujawien-Gebiet (etwas später, weil nach 1489 
deponiert) der Schatz von 31 Münzen aus Chlewiska, 
Gem. Dąbrowa Biskupia120, in dem 19 Stücke bestimmt 
wurden. Wegen seiner einzigartigen Zusammensetzung 
(siehe S. 29), die keinen Bezug auf andere Depotfunde fin-
det, müssen wir nach einem in Bydgoszcz (Bromberg) ge-
fundenen Schatz greifen, von dem nur 8 Münzen erkannt 
wurden121. Er hat völlig andere Proportionen als der Depot-
fund von Chomiąża, wobei die preußischen Emissionen 
nur 12,5% des ganzen erkannten Fundgutes erreichen. Es 
scheint jedoch, dass die zufällig gesicherten Münzen nicht 
die ursprüngliche Struktur des Depots widerspiegeln.

Tab. 5. Die Emissionszusammensetzung des Schatzfundes 
aus Bydgoszcz VI

120 S. Kubiak, Znaleziska…, Nr. 247.
121 Ebenda, Nr. 234/VI.

Emitent/
Münzherr

Liczba 
w szt./
Anzahl

% całości/
% des 
Fundgutes

% w ramach 
emisji Zakonu/
% der 
Ordensemissionen

Kazimierz Jagiellończyk
   Toruń 1 12,5%
Zakon Krzyżacki 7 87,5%
   Michał Küchmeister 4 50% 57%
   Paweł von Rusdorf 1 12,5% 14,3%
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SKŁaD noMinaŁoWY SKarbU

Wachlarz nominałowy depozytu z Chomiąży Księ-
żej jest dość wąski i niezrównoważony. Kształtuje go  
z jednej strony kilka egzemplarzy koronnych trzeciaków 
Władysława Jagiełły, około dwa tuziny jego półgroszy 
koronnych oraz pojedyncze okazy kwartników. Pozo-
stałe 98,5% skarbu tworzą srebrne szelągi, w większości 
(około 2/3) produkcji krzyżackiej. Resztę uzupełniają 
szelągi Kazimierza Jagiellończyka, bite przez posiadają-
ce przywilej menniczy miasta Prus Królewskich. Mono-
tonię tę nieco urozmaica grosz praski Karola I. Szelągi 
wprowadził do obiegu, zaspokajając potrzebę grubszego 
nominału, Wielki Mistrz Zakonu Winrych von Knipro-
de w ramach drugiego etapu swojej reformy monetar-
nej. Wcześniejszym jej wynikiem były piękne półskojce  
i równie starannie bite kwartniki. Niestety nie wystą-
piły w naszym skarbie, podobnie jak to obserwujemy  
w depozytach z omawianych terenów ukrytych w ostat-
nich dziesięcioleciach XV w., za wyjątkiem stanowiące-
go pod tym względem ewenement skarbu kujawskiego  
z Chlewisk, gm. Dąbrowa Biskupia (patrz s. 18 i 23).

Zabrakło w naszym skarbie również wybija-
nej od zarania istnienia Państwa Zakonnego po jego 
kres w 1525 r. drobnej monety krzyżackiej – brak-
teatów. Nieobecne są także brakteaty produkowane 
przez mennice miast Prus Królewskich. Nominał ten 
nie jest notowany w uchwyconych na obszarze Kujaw  
i północno-wschodniej Wielkopolski depozytach z lat 
wojny trzynastoletniej oraz następnych dwóch dekad. 
Inaczej rzecz ma się w skarbach z ziem Prus Królew-
skich; tu ten najdrobniejszy środek płatniczy, zwłaszcza 
mennic miejskich, nader często i w znacznych ilościach 
uczestniczy w ich składzie122.

122 A. Musiałowski, Obieg pieniężny..., s. 126 nn.

zUSaMMenSetzUnG Der nennWerte 
DeS SchatzFUnDeS

Das Spektrum der Nennwerte des Schatzfundes 
von Chomiąża Księża ist ziemlich eng und unausge-
wogen. Er besteht einerseits aus ein paar Exemplaren 
Władysławs Jagiełło Krondreier (Trzeciaki), etwa 
zwei Dutzend seiner Kronhalbgroschen und einzel-
nen Exemplaren von Viertelstücken (Kwartniki). Die 
restlichen 98,5% des Fundgutes bestehen aus Silber-
schillingen, meist (etwa 2/3) der Produktion des Deut-
schen Ordens. Der Rest wird durch Schillinge ergänzt, 
die im Namen von Kazimierz Jagiellończyk (Kasimir 
IV.) durch die das Münzprägerechte besitzenden Städ-
te Königlichen Preußens geschlagen wurden. Diese 
Monotonie wird durch den Prager Groschen Karls I. 
(1346-1378) ein wenig belebt. Die Schillinge hat der 
Hochmeister des Ordens, Winrich von Kniprode im 
Rahmen der zweiten Phase seiner Währungsreform 
angesichts der Nachfrage nach einem dickeren Nenn-
wert in Umlauf gesetzt. Das vorherige Ergebnis seiner 
Reform waren schöne Halbscotter und ebenso sorgfäl-
tig geprägte Vierchen. Leider sind sie nicht in unserem 
Schatzfund aufgetreten,. ähnlich, wie wir dies anhand 
anderer Depotfunde aus den besprochenen Gebieten 
beobachten können, die in den letzten Jahrzehnten des 
15. Jahrhunderts verborgen worden sind, - mit Aus-
nahme des kujawischen-Schatzfundes aus Chlewiska, 
Gem. Dąbrowa Biskupia (siehe S. 18 und 23), der in 
dieser Hinsicht ein Unikum ist.

Auch hat in unserem Schatzfund die kleine Mün-
ze des Deutschen Ordens gefehlt, die von Anfang an 
der Existenz des Deutschen Ordensstaates zu seinem 
Ende im Jahre 1525 geprägt wurde – die Hohlpfen-
nige, die später auch von Münzstätten der Städte Kö-
niglichen Preußens produziert wurden. Sie sind nicht 
in den in dem Gebiet Kujawiens und des Nordöst-
lichen Großpolen erfassten Depotfunden aus der Zeit 
des 13-Jährigen Krieges sowie der nächsten zwei 
Jahrzehnte verzeichnet. Anders verhält es sich in den 
Schätzen aus den Ländern Königlich-Preußens: hier 
nimmt das kleinste Zahlungsmittel, vor allem der städ-
tischen Münzstätten, oft und in bedeutenden Mengen 
an ihrer Zusammensetzung teil122.

122 A. Musiałowski, Obieg pieniężny…, S. 126ff.
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analiza MetroloGiczna

Waga danej monety jest drugą po próbie kruszco-
wej cechą określającą jej wartość nominalną i obiego-
wą. Ponieważ poszczególne typy i podtypy szelągów 
zarówno miast Prus Królewskich, jak i Wielkich Mi-
strzów Zakonu nie zostały bliżej datowane, dokonanie 
szczegółowej analizy wagowej zawartych w naszym 
skarbie typów monet jest również utrudnione. Może-
my pokusić się jedynie o próbę uchwycenia krzywej 
wagowej poszczególnych typów monet emitowanych 
w ramach rządów Michała Küchmeistra oraz typów 
wybijanych przez miasta pruskie. Oto jak kształtuje 
się ciężar przeciętny dla poszczególnych grup emisyj-
nych mistrza Michała, obecnych w muzealnej części 
depozytu.

Tab. 6. Zestawienie wagowe szelągów Michała Küchme-

istra w ramach typów E. Bahrfeldta

MetroloGiSche analYSe

Das Gewicht einer bestimmten Münze ist das zweite 
Merkmal nach einem Feingehalt-Test, der seinen Nenn- 
und Kurswert definiert. Da einzelne Typen und Subtypen 
der Schillinge sowohl der Städte Königlich-Preußens als 
auch der Hochmeister des Ordens nicht näher datiert sind, 
ist es auch schwierig, eine detaillierte Gewichtsanalyse 
der in unserem Schatzfund enthaltenen Münzvarianten 
vorzunehmen. Wir können nur versuchen, die Gewichts-
kurve der verschiedenen Münztypen, die unter Michaels 
Küchmeister Regierung ausgegeben wurden, sowie der 
von den preußischen Städten geprägten Münzvarianten 
zu erfassen. Im Folgenden dargestellt ist, wie gestaltet 
sich das durchschnittliche Gewicht für einzelne Emis-
sionsgruppen des Hochmeisters Michaels Küchmeister, 
die im musealen Teil des Depotfundes vorhanden sind.

Tab. 6. Gewichtsvergleich der Michaels Küchmeister Schil-
linge innerhalb der Typen nach E. Bahrfeldt

Typ Liczba (szt.)/
Anzahl

Waga średnia*/
Durchschnitts-
gewicht*

Waga min./
Min. Gewicht

Waga maks./
Max. Gewicht

II/3 6 1,327 g 1,01 g 1,44 g
III/6 312 1,382 g 0,81 g 1,97 g
IV/7 52 1,405 g 1,01 g 1,72 g
IV/8 16 1,361 g 1,11 g 1,98 g
IV/9 102 1,433 g 1,13 g 1,74 g
V/10 278 1,401 g 0,86 g 2,05 g
VI/11 159 1,430 g 0,84 g 2,02 g
IX/16 13 1,640 g 1,02 g 1,89 g

*Należy pamiętać, że rzeczywisty ciężar monet był o ok. 5 % 
wyższy (0,07 g – 0,10 g ubytek na skutek zużycia podczas obie-

gu oraz konserwacji monet).

Wartość wagi średniej szelągów typu II można 
uznać za nie do końca reprezentatywną z powodu ich 
niskiej liczebności. Krzywa tworzona przez wagi prze-
ciętne typów II-VI przebiega faliście i nie wskazuje 
na tendencję zniżkową w kształtowaniu polityki wa-
gowej tego mistrza od przełomu roku 1413 i 1414 do 
połowy 1416 r. Zatem permanentne pogarszanie mo-
nety odbywało się w tym czasie tylko drogą obniżania 

*Man soll nicht vergessen, dass das tatsächliche Gewicht der Mün-
zen etwa 5% höher war (0,07 g - 0,10 g Verlust aufgrund von Abnut-
zung während des Umlaufs und bei Konservierung von Münzen).

Der Wert des durchschnittlichen Gewichts von 
Schillingen des Typs II kann aufgrund ihrer geringen 
Anzahl als nicht vollständig repräsentativ angesehen 
werden. Die Kurve, gebildet durch durchschnittliche 
Gewichte der Typen II-VI verläuft wellenartig und weist 
nicht auf einen Abwärtstrend in der Gestaltung der Ge-
wichtspolitik dieses Hochmeisters ab der Wende des Jah-
res 1413/1414 bis Mitte des Jahres 1416 hin. Daher dau-
erhafte Verschlechterung der Münzen verlief zu dieser 
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w nich zawartości czystego srebra (z 0,61 g do 0,39 
g123). Wyraźne odbicie w wadze przeciętnej naszych 
monet ma natomiast reforma, którą mistrz Michał był 
zmuszony przeprowadzić w lipcu 1416 r. z powodu 
zaistniałego realnie zagrożenia załamania się systemu 
monetarnego. Obok bicia monet dwukrotnie wyższej 
próby kruszcowej (0,541, a więc 0,917 g czystego sre-
bra w monecie124) ordynacja stanowiła o podniesieniu 
ich wagi do 1,71 g, co znalazło wyraz w zwiększeniu 
się wagi średniej naszych monet o 0,21 g.

Zazwyczaj wagi indywidualne monet oscylują 
między 1,20 g a 1,60 g. Największą amplitudę odchy-
leń notujemy dla typu V/10 oraz typu III/6 i VI/11. Na 
grupę emisyjną III/6 składają się przeważnie szelągi 
odmiany Bft 412 (200 sztuk). Monet o wadze poniżej 
1,10 g jest tu tylko pięć, a tych od 1,10 g do 1,20 g 
– dziesięć. Grupy V/10 i VI/11 dostarczają najwięcej 
okazów o skrajnie niskich lub nadmiernie zawyżonych 
wagach (nr 1538 – 0,98 g; nr 1303: 2,02 g; 1487 – 
1,96 g; nr 1532 – 1,97 g; nr 1578 – 2,02 g). Ostatnia, 
licząca zaledwie kilkanaście monet grupa emisyjna – 
bite w Toruniu w latach 1416-1422 szelągi z długim 
krzyżem, zawiera kilka egzemplarzy o wadze ponad 
1,80 g.

Emisje następnych po Michale Küchmeistrze 
mistrzów Zakonu, obecne w depozycie z Chomiąży 
Księżej, odstają zdecydowanie pod względem liczeb-
ności. Określenie wagi średniej dla monet poszczegól-
nych emitentów pozwala w oparciu o ich wzajemne 
porównania na ustalenia czy i jakie zmiany zachodziły 
w ciężarze składających się na nasz skarb partii mo-
net na przestrzeni owych 60 lat XV stulecia. Z drugiej 
strony stwarza możliwość określenia stosunku tych 
zmian względem oficjalnej polityki menniczej Zakonu 
w zakresie regulacji wagi szeląga w omawianym okre-
sie. Jak wiemy, podczas długich, dwudziestoletnich 
rządów mistrza Pawła von Russdorf utrzymano (nie 
bez rozmaitych perturbacji) szeląga na dotychczaso-

123 M. Dygo, Z badań nad polityką monetarną Zakonu 
Niemieckiego w 1. połowie XV wieku, WN XXVIII, 1984,  
z. 3-4, s. 178. 
124 Ibidem, s. 184 n. Mowa o wprowadzeniu na rynku tzw. „do-
brych” szelągów z obustronnym długoramiennym krzyżem.

Zeit nur aufgrund der Senkung ihres Gehalts an reinem 
Silber (von 0,61 g bis 0,39 g123). Eine deutliche Reflexion 
im Durchschnittsgewicht findet dagegen die Reform, die 
der Hochmeister Michael im Juli 1416 aufgrund einer re-
alen Gefahr des Zusammenbruchs des Währungssystems 
vornehmen musste. Neben der Prägung von Münzen mit 
zweimal höherem Feingehalt (0,541, also 0,917 g reines 
Silber in der Münze124) entschied die Münzordnung, ih-
ren Gewicht auf 1,71g zu erhöhen, was sich wiederum in 
der Erhöhung des Durchschnittsgewichts unserer Mün-
zen um 0,21 g widerspiegelte.

In der Regel schwanken die einzelnen Münzgewichte 
zwischen 1,20 g und 1,60 g. Die höchste Abweichungsam-
plitude wurde bei den Typen V/10 sowie III/6 und VI/11 
verzeichnet. Die Emissionsgruppe III/6 besteht hauptsäch-
lich aus Schillingen der Variante Bft 412 (200 Stück). Von 
Münzen mit einem Gewicht von weniger als 1,10 g gibt es 
hier nur fünf, und derjenigen von 1,10 g bis 1,20 g - zehn. 
Die Gruppen V/10 und VI/11 liefern die meisten Exem-
plare mit extrem niedrigen oder extrem übermäßigen Ge-
wichten (Nr. 1538-0,98 g; Nr. 1303: 2,02 g; 1487 – 1,96 
g; Nr. 1532 – 1,97 g; Nr. 1578 -. 2,02 g. Die letzte, ledig-
lich über ein Dutzend zählende Emissionsgruppe, - die in 
Thorn in den Jahren 1416 bis 1422 geprägten Schillinge 
mit einem langen Kreuz, enthält ein paar Exemplare mit 
einem Gewicht von mehr als 1,80 g.

Die Emissionen der Nachfolger Michaels Küchmei-
ster, die in dem diskutierten Depotfund repräsentiert sind, 
weichen zahlenmäßig definitiv ab. Bestimmung eines 
Durchschnittsgewicht für Münzen einzelner Münzherren 
erlaubt es, auf der Grundlage ihres gegenseitigen Vergleichs 
festzustellen, ob und welche Veränderungen sich in dieser 
Hinsicht unter den in unserem Depotfund vorhanden Münz-
partien über den Zeitraum von 60 Jahren des fünfzehnten 
Jahrhunderts ergaben. Auf der anderen Seite, schafft es die 
Möglichkeit, das Verhältnis dieser Änderungen zur offizi-
ellen Münzpolitik des Deutschen Ordens im Bereich der 
Regulierung des Schillinggewichtes zu bestimmen.. Wie es 
bekannt ist, wurde (nicht ohne verschiedene Störungen) der 
Schilling während der langen zwanzigjährigen Regierung 
des Hochmeisters Pauls von Rußdorf auf dem bisherigen 
Fuß (diesem vom Juli 1416) aufrechterhalten. Der Hoch-

123 M. Dygo, Z badań nad polityką monetarną Zakonu Niemieckie-
go w I. połowie XV wieku, WN XXVIII, 1984, Heft 3-4, S. 178.
124 Ebenda, S. 184f. Es ist die Rede über die Einführung der 
sogenannten „guten“ Schillinge auf den  Markt mit einem 
beidseitigen, langärmigen  Kreuz.
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wej stopie (tej z lipca 1416 r.). Wielki mistrz Konrad 
von Erlichshausen kontynuował tę politykę kosztem 
ograniczenia produkcji menniczej125. Dopiero jego na-
stępca przerwał okres dobrego szeląga, redukując już 
na samym początku swego zarządzania Zakonem jego 
parametry do wagi brutto 1,50 g i próby kruszcowej 
0,342, odpowiadającej zawartości 0,51 g czystego sre-
bra w monecie126. W związku z przedłużającymi się 
zmaganiami militarnymi z Polską w 1460 r. zdewa-
luował ponownie szelągi, narzucając im wagę 1,44 g  
i próbę 0,247 127. Za czasów Marcina Truchsessa waga 
ta osiągnęła niepamiętny dotychczas poziom 1,34 g,  
a próba – 0,201 (tj. 0,27 g kruszcu w szelągu)128.

Ciężar szelągów, emitowanych za rządów prezen-
towanych w skarbie z Chomiąży Księżej następców 
Michała Küchmeistra, przedstawia się następująco. 

Tab. 7. Zestawienie wagowe szelągów  ze skarbu z Chomią-
ży Księżej z lat 1422-1489

125 A. Musiałowski, Udział monety..., s. 103; B. Paszkie-
wicz, Brakteaty..., s. 236.
126 E. Waschinski, Die Münz-und Währungspolitik des 
Deutschen Ordens in Preussen, ihre historischen Probleme 
und selten Gepräge, Göttingen 1952, s. 65; A. Musiałowski, 
Udział monety..., s. 103.
127 B. Paszkiewicz, Brakteaty..., s. 237 nn.
128 E. Waschinski, op. cit., s. 149-151, 236.

meister Konrad von Erlichshausen setzte diese Politik auf 
Kosten der Begrenzung der Münzproduktion fort125. Erst 
sein Nachfolger hat die Periode des guten Schillings un-
terbrochen, indem er ganz am Anfang seiner Regierung 
seine Parameter auf das Bruttogewicht 1,50 g und seinen 
Feingehalt auf 0,342 reduzierte, was dem Gehalt von 0,51 
Gramm reines Silber in der Münze entspricht126.. Angesichts 
der anhaltenden militärischen Auseinandersetzungen mit 
dem polnischen Staat hat er im Jahre 1460 die Schillinge 
wieder abgewertet, indem er ihres Gewicht auf 1,44 g und 
ihren Feingehalt auf 0,247 setzte127. In der Zeiten Martins 
Truchseß hat dieses Gewichts bisher undenkliches Niveau 
von 1,34 g und der Feingehalt –  0,201 (d.h. 0,27 g Silber im 
Schilling)128 erreicht.

Gewicht der Schillinge, die während der Regie-
rungen der im Depotfund von Chomiąża Księża repräsen-
tierten Nachfolger Michaels Küchmeister emittiert wur-
den, präsentiert sich folgendermaßen:

Tab. 7. Gewichtsvergleich der Schillinge aus den Jahren 
1422-1489 aus dem Depotfund von Chomiąża Księża

125 A. Musiałowski, Udział monety…, S. 103; B. Paszkie-
wicz, Brakteaty…, S. 236.
126 E. Waschinski, Die Münz- und Währungspolitik des 
Deutschen  Ordens in Preussen, ihre historischen Probleme 
und selten Gepräge, Göttingen 1952, S. 65; A. Musiałows-
ki, Udział monety…, S. 103.
127 B. Paszkiewicz, Brakteaty…, S. 237ff.
128 E. Waschinski, wie oben, S. 149-151, 236.

Wielki Mistrz/
Hochmeister

Liczba/
Anzahl

Waga średnia/
Durchschnitts-
gewicht

Waga min./
Min. Gewicht

Waga maks./
Max. Gewicht

Paweł von Russdorf 33 1,57 g 1,34 g 1,70 g
Konrad von Erlichshausen 1 1,69 g 1,69 g 1,69 g
Ludwik von Erlichshausen 2:    Malbork

19:  Królewiec
1,53 g
1,40 g

1,50 g
0,96 g

1,56 g 
1,68 g

Henryk Reuss 31 1,39 g 0,96 g 1,73 g
Henryk Reffle 71 1,37 g 0,91 g 1,73 g
Marcin Truchsess 34 1,30 g 1,02 g 1,62 g
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Powyższa tabela odzwierciedla bardzo wiernie 
wyżej zreferowaną politykę pogorszania pieniądza 
na przestrzeni prawie całego XV stulecia. W okresie 
wojny trzynastoletniej, tak jak za czasów Michała 
Küchmeistra, wyrażała się ona zasadniczo w gwał-
towniej redukcji próby kruszcowej, ale przystąpiono 
także do zdecydowanego obniżenia wagi szelągów, co 
odczytujemy w sposób namacalny w wadze emitowa-
nych w tym czasie monet z naszego depozytu. Zesta-
wienie wagowe ilustruje również politykę menniczą 
Zakonu w okresie powojennym: spadkowa tendencja 
wagi przeciętnej naszych monet utrzymuje się za ko-
lejnych mistrzów. Przebiegając dość rytmicznie, za 
rządów Marcina Truchsessa nabiera wyraźnego przy-
śpieszenia.

Tym trendom uległo również mennictwo Prus 
Królewskich. Po kilkuletnim biciu w Toruniu wysoko-
próbnych i znacznie cięższych szelągów stanowych, 
wychwyconych natychmiast z obiegu, zmieniono po-
litykę menniczą. Wprowadzono dwukrotnie gorsze 
monety miejskie o standardzie zbliżonym do bitych 
w tym czasie szelągów krzyżackich (porównaj tab. nr 
7  z  nr 8) i właśnie one obficie występują w skarbie. 
Zmiany w ciężarze przeciętnym szelągów gdańskich, 
toruńskich i elbląskich z części muzealnej skarbu 
obrazuje niżej załączona tabela. Z sekwencji uzyska-
nych wag średnich wynika, że z biegiem czasu wagę 
i próbę szelągów dostosowywano do nowoustanowio-
nych parametrów monet krzyżackich.

Die obige Tabelle spiegelt die oben erwähnte Po-
litik der monetären Verschlechterung im Laufe fast des 
ganzen fünfzehnten Jahrhunderts sehr getreu wider. Wäh-
rend des Dreizehnjährigen Krieges, wie in den Tagen von 
Michael Küchmeister äußerte sie sich im Wesentlichen 
in einer starken Reduktion des Feingehalts, aber auch des 
Gewichts der Schillinge, was wir auf greifbare Weise an-
hand der Gewichte der zu diesem Zeitpunkt emittierten 
Münzen aus unserem Depotfund beobachten können. 
Die Gewichtzusammensetzung illustriert auch die Geld-
politik des Ordens in der Nachkriegszeit: Der Abwärtst-
rend des Durchschnittsgewichts unserer Münzen bleibt 
unter den nachfolgenden Hochmeistern bestehen. Ziem-
lich rhythmisch verlaufend, beschleunigt er sich deutlich 
unter der Herrschaft von Martin Truchseß. 

Auch die Münzprägung Königlichen-Preußens un-
terlag diesen Trends.  Nach ein paar Jahren des Schla-
gens Thorner Ständischer Schillinge mit hohem Feinge-
halt und von viel größerem Gewicht, die sofort aus der 
Zirkulation herausfischt wurden, hat man die Münzpo-
litik geändert. Eingeführt wurden zweimal schlechtere 
städtische Münzen von einem ähnlichen Standard wie 
die damals geprägten Schillinge des Deutschen Ordens 
(vgl. Tabelle Nr. 7 mit Nr. 8) und eben diese sind in dem 
Depotfund reichlich vorhanden. Die Veränderungen im 
durchschnittlichen Gewicht der Danziger, Thorner und 
Elbinger Schillinge aus dem musealen Teil des Münz-
schatzes sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Aus 
der Abfolge der erhaltenen Durchschnittsgewichte folgt, 
dass man im Laufe der Zeit das Gewicht und den Feinge-
halt der Schillinge den neu festgelegten Parametern der 
Münzen des Deutschen Ordens angepasst hatte.
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Tab. 8. Zestawienie wagowe szelągów miejskich Kazimie-
rza Jagiellończyka ze skarbu z Chomiąży Księżej

Tab. 8. Gewichtsvergleich der städtischen Schillinge Kasi-
mirs IV. aus dem Depotfund von Chomiąża Księża

Emitent/
Münzherr

Vos. Typ Liczba* (szt.)/
Anzahl

Waga średnia/
Durchnittsge-
wicht

Gdańsk I 9 1,513 g
II 160 1,412 g
III 172 1,406 g
IV 18 1,352 g

Toruń I 50 1,408 g
II 126 1,400 g
III 19 1,389 g
IV 18 1,345 g

 V 1 1,360 g
Elbląg I 37 1,307 g

II 2 1,170 g
III 7 1,317 g

* Nie uwzględniono 17 nieczytelnych i nie dających się 

przyporządkować monet.

Z zestawienia wynika poza tym, że waga średnia 
miejskich szelągów z naszego skarbu znacznie przewyż-
sza oszacowany przez S. Kubiak129 przeciętny ciężar dla 
tego nominału z poszczególnych miast. Uwzględniając 
owe 0,07 g, stracone na skutek zużycia oraz podczas 
konserwacji, różnica ta wynosi według naszych ustaleń 
od 0,06 g do 0,12 g dla odpowiednich miast.

analiza iKonoGraFiczna 
i tYpoloGiczna

Przytłaczająca dominacja szelągów w skarbie  
z Chomiąży Księżej narzuca całości pewną monoto-
nię ikonograficzną. Zarówno szelągi Zakonu Krzy-
żackiego, jak i te bite przez miasta Prus Królewskich, 
charakteryzują się immobilnymi w dużym stopniu 
wyobrażeniami – zmieniają się na nich tylko legendy. 
Należą do typu wyobrażeń heraldycznych, zawierają-
cych symbole o treści religijnej i ideowej.

129 S. Kubiak, Monety i stosunki monetarne w Prusach Kró-
lewskich w 2. poł. XV w., Wrocław 1986, s. 98.

* 17 unlesbare und nicht identifizierbare Münzen sind nicht 
berücksichtigt worden.

Der Vergleich zeigt auch, dass das durchschnittliche 
Gewicht der städtischen Schillinge aus unserem Münz-
schatz das von St. Kubiak129 geschätzte durchschnittliche 
Gewicht für diesen Nennwert aus den einzelnen Städten 
deutlich übersteigt. Unter Berücksichtigung der 0,07 g, 
die durch Abnutzung und Konservation verloren gegan-
gen sind, liegt dieser Unterschied nach unseren Erkennt-
nissen zwischen 0,06 g und 0,12 g für jeweilige Stadt.

iKonoGraphiSche UnD tYpoloGiSche 
ANALYSE

Die überwältigende Dominanz der Schillinge im 
Depotfund von Chomiąża Księża drangt dem ganzen 
Fund eine gewisse ikonographische Monotonie auf. 
Sowohl die Schillinge des Deutschen Ordens, als auch 
die der Städte Königlichen Preußens sind von weitge-
hend immobilen Abbildungen gekennzeichnet - nur 
die Umschriften ändern sich. Sie gehören zu der Art 
von heraldischen Darstellungen, die Symbole religi-
ösen und ideologischen Inhalts enthalten.

129 S. Kubiak, Monety i stosunki monetarne w Prusach Kró-
lewskich w 2. poł. XV w., Wrocław 1986, S. 98.
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Awersy monet miejskich Prus Królewskich opa-
trzone są tarczą, otoczoną legendą w majuskule gotyc-
kiej z imieniem polskiego władcy. W tarczy szelągów 
Gdańska i Elbląga widnieje godło państwowe (orzeł 
jagielloński), zaś na toruńskich wyobrażono krzyż ja-
gielloński. Na rewersach wewnątrz legendy określa-
jącej miasto-emitenta umieszczono tarczę z herbami 
miejskimi odpowiednio Gdańska i Elbląga130, zaś na 
szelągach Torunia – nowy herb Ziem Pruskich (orzeł  
z koroną na szyi, z ramieniem zbrojnym w miecz).

Monety krzyżackie posiadają na awersie tarczę 
zakonną Wielkiego Mistrza (z krótkim krzyżem jero-
zolimskim z zaaplikowaną w skrzyżowaniu ramion 
pieczęcią urzędową z orłem). Rewers wyposażono  
w tarczę Zakonu (z krzyżem prostym). Krzyże w tar-
czach nieomal zawsze sięgają do brzegu tarczy. Jedynie 
48 okazów należy do typów z krzyżem długim, ramio-
na którego zachodzą na legendę otokową, dzieląc ją na 
cztery części. Szelągi zaopatrzone zostały obustronnie 
w legendy otokowe w majuskule gotyckiej, zawierają-
ce na awersie tytuł wielkiego mistrza (ewentualnie jego 
namiestnika). Rewers informuje o przynależności mo-
nety do mennictwa Państwa Krzyżackiego.

W skarbie zabrakło szelągów Stanów Pruskich 
(tych z bramą miejską, bitych w Toruniu w latach 
1454-1457), jak również fenigów krzyżackich i miast 
pruskich oraz wybijanych krótko za mistrza Winry-
cha Kniprode półskojców i kwartników. W związku 
z tym mamy do czynienia z dość zunifikowanymi 
przedstawieniami monetarnymi, sprowadzającymi się 
do krzyża i orła w tarczach. Trudno więc nie dostrzec  
w tym znacznego zubożenia ikonografii obiegającej na 
terenach pruskich i ziem przyległych masy monetarnej 
w omawianym okresie, w porównaniu z okresem po-
przednim, brakteatowym.

Elementem ulegającym najczęściej zmianom na 
naszych szelągach są interpunkcje w legendzie w po-
staci krzyżyków, gwiazdek, rozetek, trójliści, kółek 
i punktów oraz ich kombinacji. Występują na począt-

130 Herb Gdańska tworzą dwa pionowo ustawione krzyże 
kawalerskie pod koroną. Herb Elbląga stanowi dwudzielna 
tarcza z siatkowanym dolnym polem i krzyżem kawaler-
skim w każdym z pól.

Die Vorderseiten der städtischen Münzen König-
lichen Preußens sind mit einem Schild versehen, umge-
ben von einer Umschrift in gotischer Majuskel mit dem 
Namen des polnischen Herrschers. Im Schild der Dan-
ziger und Elbinger Schillinge ist das Landeswappen zu 
sehen (Jagellonischer Adler), dagegen auf den Thorner 
Münzen wurde ein Jagellonisches Kreuz dargestellt. Auf 
den Rückseiten hat man innerhalb der Umschriften, die 
die emittierende Stadt definieren, ein Schild mit. städ-
tischen Wappen, entsprechend Danzigs und Elbings an-
gebracht130, während auf den Thorner Schillingen - neues 
Wappen der preußischen Länder (Adler mit einer Krone 
auf dem Hals, seiner Hand mit Schwert bewaffnet).

Die Münzen des Deutschen Ordens haben auf der 
Vorderseite das Schild des Hochmeisters (mit einem 
kurzen Jerusalemkreuz mit an der Kreuzung der Arme 
applizierten offiziellen Siegel mit Adler). Die Rückseite 
wurde mit dem Schild des Ordens (mit einem einfachen 
Kreuz) versehen. Kreuze in Schilden reichen fast im-
mer bis zu dem Schildrand. Nur 48 Exemplare gehören 
zu den Typen mit einem langen Kreuz, dessen Arme die 
Randumschrift überlappen, indem sie in vier Teile teilen. 
Die Schillinge wurden auf beiden Seiten mit Umschriften 
im gotischen Majuskel versehen, die auf der Vorderseite 
den Titel des Hochmeisters (oder seines Statthalters) tra-
gen. Die Rückseite informiert über die Zugehörigkeit der 
Münze zur Münzstätte des Deutschen Ordens.

Da es in dem Münzschatz an Schillingen der Preu-
ßischen Stände (jener mit dem Stadttor, die in den Jah-
ren 1454-1457 in Thorn geschlagen wurden), sowie an 
Pfennigen des Deutschen Ordens und den kurz zur Zeit 
des Hochmeisters Winrichs von Kniprode (1351-1382) 
geschlagenen Halbscoter und Vierchen gefehlt hat, ha-
ben wir in der Tat mit ziemlich einheitlichen monetären 
Darstellungen zu tun, die auf das Kreuz und den Adler in 
Schilden begrenzt sind. Natürlich deutet dies auf eine er-
hebliche Verarmung der Ikonographie der in preußischen 
Ländern und angrenzenden Gebieten umlaufenden Münz-
masse in dem besprochenem Zeitraum, verglichen mit der 
vorherigen Periode, der der Brakteaten an.

Die Interpunktionen in Umschriften in der Form 
von Kreuzchen, Sternchen, Rosetten, Dreiblätter, Kreisen, 
Punkten und deren Kombinationen sind das am häufigsten 

130 Das Wappen Danzigs bilden zwei übereinanderstehende 
silberne Kreuze, über denen eine Krone schwebt. Das Wap-
pen Elbings stellt ein zweiteiliges Schild mit gespanntem 
Netz im unteren Teil und dem Kreuz in jedem Feld dar.
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ku legendy i pomiędzy jej poszczególnymi wyrazami. 
Te rozpoczynające legendę postrzegane są jako znaki 
mennicze dla sygnowania kolejnych emisji czy grup 
emisyjnych danej mennicy. Łączenie ich z urzędujący-
mi wówczas mistrzami mincerskimi jest na aktualnym 
poziomie stanu badań jedynie hipotetyczne; nie znaj-
duje bowiem potwierdzenia w źródłach archiwalnych. 
Nie mogą natomiast stanowić znaków poszczególnych 
warsztatów menniczych – są zmienne w ramach jedne-
go miasta-emitenta i powtarzają się na emisjach róż-
nych miast.

W oparciu o treść legend awersów i rewersów 
monet, znaki rozpoczynające te legendy, interpunkcję 
międzywyrazową oraz niektóre elementy ikonograficz-
ne sporządzono klasyfikację zarówno szelągów krzy-
żackich131, jak i tych bitych przez mennice Prus Kró-
lewskich132. Badania źródłowe wraz z analizą wagową 
i łutową poszczególnych grup emisyjnych posłużyły do 
ich chronologicznego (w domniemaniu) uporządkowa-
nia. Następstwo zmieniającej się interpunkcji między-
wyrazowej oraz stylistyka liternictwa natomiast decy-
dowały o układzie typów, podtypów i odmian monet 
wybijanych przez konkretnego emitenta.

Ze względu na swoje rozmiary skarb z Chomiąży 
Księżej posiada bardzo rozbudowany skład typolo-
giczny. Bogactwo to bazuje na wielkiej różnorodności 
w obrębie największych grup emisyjnych w nim za-
wartych. Powyższy wniosek nasuwa zarówno analiza 
mennictwa krzyżackiego, jak i mennictwa miast Prus 
Królewskich z ramienia Kazimierza Jagiellończyka.

Wśród monet zakonnych z powodów zrozumia-
łych szczególną pozycję zajmuje i pod tym względem 
zespół szelągów mistrza Michała Küchmeistra. Jego 
analiza wykazuje obecność większości typów i pod-
typów zanotowanych przez twórcę typologii monet 
krzyżackich E. Bahrfeldta oraz bardzo dużej liczby 
odmian stempli menniczych i ich wariantów.

131 E. Bahrfeldt, Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in 
der Marienburg, t. I, Danzig 1901
132 F. A. Vossberg, Münzen und Siegel der Preussischen 
Stadte Danzig, Elbing, Thorn, so wie der Herzöge von 
Pomerellen im Mittelalter, Berlin 1841.

Änderungen unterliegende Element. Sie treten am Anfang 
der Umschrift und zwischen ihren einzelnen Wörtern auf. 
Diejenigen die Umschriften beginnen, werden als Münz-
zeichen zur Signierung nachfolgender Emissionen oder 
Emissionsgruppen einer bestimmten Münze wahrge-
nommen. Ihre Kombination mit den damals amtierenden 
Münzmeistern kann nach heutigem Stand der Forschung 
nur hypothetisch sein, da sie in Archivquellen keine Be-
stätigung findet. Auf der anderen Seite können sie dagegen 
keine Zeichen bestimmter Münzwerkstätten sein - sie sind 
variabel innerhalb einer Stadt - des Münzherrn und wie-
derholen sich auf Emissionen verschiedener Städte.

Basierend auf dem Inhalt der Umschriften, den Vor-
der- und Rückseiten der Münzen, den Anfangszeichen 
dieser Umschriften, der Zwischenwortinterpunktion sowie 
auf einigen ikonographischen Elementen wurde eine Klas-
sifizierung sowohl der Schillinge des Deutschen Ordens131, 
wie auch derjenigen, die durch die Münzstätten in König-
lich-Preußen geprägt wurden132, erstellt. Die Quellenfor-
schung zusammen mit der Gewichts- und Feingehaltsana-
lyse einzelner Emissionsgruppen haben dazu gedient, sie 
chronologisch (vermutlich) zu ordnen. Die Konsequenz 
der sich ändernden Zwischenwortinterpunktion und die 
Stilistik der Schrift waren dagegen die Grundlage zur 
Klassifizierung nach Typen, Subtypen und Varianten der 
von einem konkreten Münzherr geprägten Münzen.

Wegen seiner Größe hat der Depotfund von Cho-
miąża Księża eine sehr umfangreiche typologische Zusam-
mensetzung. Dieser Reichtum basiert auf großer Vielfalt 
innerhalb der größten darin enthaltenen Emissionsgrup-
pen. Die obige Schlussfolgerung ergibt sich sowohl aus 
der Analyse der Münzprägungen des Deutschen Ordens 
als auch der Prägungen der Städte Königlich-Preußens im 
Auftrag Kasimirs IV.

Unter den Ordensmünzen nimmt der Schilling-
satz des Hochmeisters Michaels Küchmeister (1414-
1422) aus verständlichen Gründen eine besondere 
Stellung ein. Ihre Analyse zeigt Präsenz der meisten  
der von dem Schupfer der Typologie der Münzen des 
Deutschen Ordens, E. Bahrfeldt, aufgezeichneten Ty-
pen und Subtypen sowie eine sehr große Menge an 
Abarten von Münzstempeln und deren Varianten.

131 E. Bahrfeldt, Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in 
der Marienburg, Bd. I., Danzig 1901.
132 F. A. Vossberg, Münzen und Siegel der Preussischen 
Städte Danzig, Elbing, Thorn, so wie der Herzöge von Pom-
merellen in Mittelalter, Berlin 1841.
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Tab. 9. Podział szelągów Michała Küchmeistra z muzealnej 

części skarbu z Chomiąży Księżej według typów i odmian 

Tab. 9. Aufschlüsselung der Schillinge Michaels Küchmei-
ster aus dem Museumsteil des Depotfundes von Chomiąża 
Księża nach Typen und Varianten

Typ Bft Liczba monet 
w PMA/
Anzahl 
der Münzen 
im PMA

Monety odmian
nieokreślonych/
Münzen von 
unbestimmter 
Varianten

Liczba odmian 
wg Bft/
Anzahl der 
Varianten nach 
Bft

Liczba odmian 
w zespole PMA/
Anzahl der Vari-
an-ten in der Sam-
mlung des  PMA

II/3 6 - 9 3
III/4 2 2 - ?
III/5 7 7 - ?
III/6 303 20 22 16
IV/7 52 - 27 25
IV/8 16 2 22 8
IV/9 102 5 44 35
V/10 278 39 29 17
VI/11 159 15 26 20
IX/16 13 - 52 7
nieokreślony/
Unbestimmt 15 15 - -
Razem/
Insgesamt 938 96 231 131

Z wypuszczonych w pierwszym okresie men-
niczym tego mistrza (styczeń 1414 – marzec 1416) 
typów (od I/1 do VI/11) w skarbie zabrakło tylko ty-
pów I/1 i II/2. Te obecne w skarbie reprezentowane są  
w 124 odmianach (ze 179 znanych E. Bahrfeldtowi), 
nie licząc potencjalnych odmian ukrytych wśród 96 
bliżej nieokreślonych szelągów. Niezwykle wymowna 
jest obecność aż 200 egzemplarzy odmiany Bft 412 
typu III/6 wybijanej w latach 1414-1416 (do 1 IV 1416 
r.) w Toruniu lub Gdańsku. Fakt, że zaistniały tak licz-
nie w skarbie kończącym się emisjami z przełomu lat 
70. i 80. XV w., świadczy przede wszystkim o ogro-
mie ich nakładu produkcyjnego. Zwłaszcza, że nie 
jest to przykład odosobniony: odmianę Bft 528 typu 
V/10 bitego w tym samym czasie notujemy 120 razy.  
W znacznie mniejszych ilościach (po 36 szt.) repre-
zentowane są odmiany Bft 525 typu V/10 oraz Bft 
556 typu VI/11. Ustalenia te mogą służyć do snucia 
hipotez na temat pochodzenia i sposobu napływu tych 
zespołów na ziemię pałucką oraz charakteru naszego 

Von den in der ersten Prägeperiode dieses Hochmei-
sters (Januar 1414 - März 1416) geprägten Münzen der 
Typen I/I bis VI/II in dem Depotfund fehlten nur die Ty-
pen 1/1 und II/2. Die im Schatz vorhandenen sind in 124 
Varianten vertreten (von 179 E. Bahrfeldt bekannten), 
nicht mitzählend potentielle Varianten, die unter 96 
nicht spezifizierten Schillingen sich verstecken. Äußerst 
kennzeichnend ist die Anwesenheit von bis zu 200 Ex-
emplaren der Variante Bft 412 des Typs III/6, die in den 
Jahren 1414-1416 (bis 1. April 1416) in Thorn oder Dan-
zig geprägt wurden. Die Tatsache, dass sie so zahlreich in 
dem Depotfund aufgetreten sind, der mit Emissionen aus 
der Wende der 70/80. Jahre des fünfzehnte Jahrhunderts 
endet, zeugt vor allem von der enormen Menge ihrer 
Produktion. Zumal es sich hierbei nicht um ein isoliertes 
Beispiel handelt: die Bft 528 Variation des Typs V/10, der 
zu gleicher Zeit geprägt wurde, wird 120 mal verzeich-
net. In viel kleineren Mengen (jeweils 36 Stück) sind die 
Varianten Bft 525 des Typs V/10 und Bft 556 des Typs 
VI/11 repräsentiert. Diese Ergebnisse können zu Hypo-
thesen bezüglich der Herkunft und Art des Zuflusses die-
ser  Münzkomplexe in das Pałuki-Land sowie des Cha-
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depozytu. Są też przesłanką np. do postrzegania go 
jako wielopokoleniowe oszczędności rodowe.

Po reformie monetarnej Michała Küchmeistra  
z 7 lipca 1416 r. mennica toruńska wypuściła według 
E. Bahrfeldta trzy zasadnicze typy z ich podtypami: 
VII/12-14, VIII/15 i IX/16, w 102 odmianach. Wszyst-
kie one noszą obustronnie długoramienny krzyż prze-
cinający legendy, który na długo stał się znakiem roz-
poznawczym „dobrego” pieniądza. Z nich w naszym 
depozycie obecny jest tylko ostatni typ, przy tym za-
ledwie w 13 egz., należących do 7 różnych odmian. 

Tab. 10. Podział szelągów krzyżackich z lat 1422–1489  
z muzealnej części skarbu z Chomiąży Księżej według ty-

pów i odmian 

rakters unseres Depotfundes verwendet werden. Sie sind 
auch eine Prämisse, um diesen Depotfund, zum Beispiel 
als Mehrgenerationen-Familienersparnisse zu betrachten.

Nach der Währungsreform Michaels Küchmeister am 
7. Juli 1416 hat die Thorner Münzstätte nach E. Bahrfeldt 
drei Grundtypen mit ihren Subtypen geprägt: VII/12-14, 
VIII/15 und IX/16, in 102 Abarten. Sie alle tragen beider-
seitig ein langgestrecktes Kreuz, das die Umschriften durch-
schneidet, das für eine lange Zeit ein Markenzeichen des 
„guten“ Geldes geworden ist. Von diesen ist nur der letzte 
Typ in unserem Depot vorhanden, dabei lediglich nur 13 
Exemplaren, die zu 7 verschiedenen Abarten gehören.

Tab. 10. Aufschlüsselung der Schillinge des Deutschen Ordens 
aus den Jahren 1422-1489 aus dem Museumsteil des Depot-
fundes von Chomiąża Księża nach Typen und Varianten

mistrz/
Hochmeister

Typy/
Typen

Liczba odmian 
wg Bft/
Anzahl 
der Varianten 
nach Bft

Liczba odmian 
w skarbie/
Anzahl 
der Varianten 
in dem Schatzfund

Paweł von Rusdorf I 12 5
II 8 2
III 9 2
IV 30 6

Ludwik von Erlichshausen I 7 2
II 17 7

Henryk Reuss  
jako namiestnik/
als Statthalter

I 5 3
II 5 5
III 1 1

Henryk Reuss 
jako mistrz/
als Hochmeister

I 1 1

Henryk Reffle 
von Richtenberg

I/1 1 1
I/2 7 5
I/3 14 8
I/4 1 -
II/5 9 4
II/6 5 2
II/7 11 4
II/8 9 2
II/9 6 3
II/10 3 3

Marcin Truchsess I 64 28
II - -
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Z powyższego zestawienia wynika, że prawie 
wszystkie typy szelągów wyemitowane przez repre-
zentowanych w depozycie mistrzów Zakonu Krzy-
żackiego znalazły się w jego składzie. Na szczególną 
uwagę zasługują mocno rozbudowane typologicznie 
względem krótkiego czasu zarządzania Zakonem emi-
sje Henryka Reffle von Richtenberg. Zabrakło wśród 
nich tylko jedynej odmiany podtypu 4 typu I. Obecne 
w skarbie odmiany monet poszczególnych mistrzów 
oscylują najczęściej pomiędzy 30% a 100% noto-
wanych przez E. Bahrfeldta odmian danych typów  
i podtypów. Brak II typu szelągów Marcina Truchses-
sa związany jest najwyraźniej z zamknięciem proce-
su tezauryzacyjnego depozytu przed wprowadzeniem 
tego typu do obiegu.

Poszczególne typy szelągów miast Prus Kró-
lewskich również znalazły swoje znaczące odbicie 
w naszym skarbie. Z emisji toruńskich zabrakło tyl-
ko dwóch podtypów typu IV. Z wypuszczonych tu 
na przestrzeni około 30 lat 160 odmian w Chomiąży 
obecnych jest 76. Brak znanego aż z 16 odmian typu 
IV/9 jest jednak uderzający. Wśród emisji mennicy  
w Gdańsku nie odnotowano obecności aż 4 podtypów. 
Tu znamienny jest brak monet typu I/1, znanego Voss-
bergowi aż w 38 odmianach. Dziwi też obecność za-
ledwie 5. ze 114. odmian typu I/2. Czyżby były one 
wybijane od drugiej połowy rządów Marcina Tru-
chsessa? Należy przyjrzeć się jaka jest ich obecność  
w innych skarbach o analogicznym t.p.q. W ogó-
le występujące w naszym depozycie odmiany emisji 
gdańskich stanowią tylko 27% tych zarejestrowanych 
przez F. Vossberga, ustępując pod tym względem zde-
cydowanie emisjom Torunia i Elbląga. Szelągi Elblą-
ga, choć najmniej liczne w skarbie, odbijają najpełniej 
produkowane przez tę mennicę odmiany.

Aus der obigen Zusammenstellung ist ersichtlich, 
dass fast alle Typen von Schillingen, die von den in dem 
Depotfund repräsentierten Hochmeistern des Deutschen 
Ordens herausgegeben wurden, in seiner Emissionszu-
sammensetzung vorhanden waren. Besonders erwäh-
nenswert sind die im Vergleich zu der kurzen Regie-
rungszeit stark typologisch ausgebauten Emissionen von 
Heinrich Reffle von Richtenberg,. Es fehlten nur dieje-
nigen, die zum Subtyp des Typs 4 gehörten. Die Münza-
barten der einzelnen Hochmeister, die in dem Schatzfund 
vorhanden sind, bewegen sich am häufigsten zwischen 
30% und 100% der von E. Bahrfeldt verzeichneten Va-
rianten der gegebenen Typen und Subtypen. Das Fehlen 
der Schillinge des Typs II von Martin Truchseß steht 
wohl im Zusammenhang mit dem Schließen des Pro-
zesses der Thesaurierung des Depots bevor jener Typ in 
Umlauf eingeführt wurde.

Einzelne Typen von Schillingen der Städte König-
lich-Preußens fanden auch in unserem Schatzfund ihre 
stattlich Widerspiegelung. Von den Thorner Ausgaben 
haben nur die Subtypen 7 und 9 vom Typ IV gefehlt. Von 
den her in einem Zeitraum von etwa 30 Jahren ausge-
gebenen 160 Varianten sind in Chomiąża 76 enthalten. 
Mangel von bekannten 16 Varianten von Typ IV/9 ist 
auffallend. Unter den Prägungen der Danziger Münzstät-
te waren vier Subtypen nicht anwesend. Hier auffallen 
ist Mangel von Münzen nom Typ I/1, deren Vossberg 38 
Varianten zugewiesen hat. Überraschen ist auch die Tat-
sache das nur 5 von 114 Varianten von Typ I/2 präsent 
sind. Wurden sie geprägt von 2. Hälfte regierung von 
Martin Truchsess? Man muss ansehen wie die Präsenz 
in anderen Schatzfunden mit analogischen t.p.q. aus-
sieht. Im Allgemeinen entfallen auf die Danziger Emis-
sionsvarianten in unserem Depotfund nur 27% der von  
F. Vossberg registrierten Emissionen, in dieser Hinsicht 
den Emissionen von Thorn und Elbing definitiv nachge-
bend. Die Elbinger Schillinge, obwohl in dem Schatzfund 
am wenigsten zahlreich, reflektieren am vollständigsten 
die von dieser Münzstätte produzierten Varianten.
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Tab. 11. Podział szelągów miejskich Kazimierza Jagielloń-
czyka (1444-1492) z muzealnej części skarbu z Chomiąży 

Księżej według typów i odmian  

Tab. 11. Aufschlüsselung der städtischen Schillinge Ka-
simirs IV. (1447-1492) aus dem Museumsteil des Depot-
fundes von Chomiąża Księża nach Typen und Varianten

Mennica/
Münzstätte

Typy/
Typen

Liczba odmian 
wg Vos./
Variantenzahl 
nach Vos.

Liczba odmian 
w skarbie/
Variantenzahl 
im Schatzfund

Toruń

I/1 29 13
I/2 5 2
II/3 52 38
II/4 5 2
III/5 19 10
IV/6 7 5
IV/7 6 -
IV/8 6 5
IV/9 16 -
V/10 15 1

Gdańsk

I/1 38 -
I/2 114 5
II/3 4 -
II/4 4 -
II/5 65 33
II/6 13 10
II/7 4 -
II/8 7 7
III/9 17 8
III/10 14 7
III/11 10 7
III/12 6 2
IV/13 29 11

Elbląg
I 19 10
II 4 2
III 5 3

Niestety z wcześniej wymienionych przyczyn i ta 
analiza nie pozwala na wyciąganie pełniejszych wnio-
sków odnośnie struktury chronologicznej pruskich 
emisji, bitych w imieniu Kazimierza Jagiellończyka.

Wiele stwierdzonych podczas studiów nad mone-
tami odchyleń od stempli notowanych przez F. Voss-
berga i E. Bahrfeldta (zaznaczonych w niniejszym 
katalogu jako „v”) polega na zmianie interpunkcji 
międzywyrazowych. Oczywiste jest, że większość  
z nich, jako powstałe wtórnie, są późniejsze względem 

Aus oben genannten Gründen erlaubt leider auch 
diese Analyse keine Rückschlüsse auf die zeitliche Struk-
tur der im Namen Kazimierz Jagiellończyk (Kasimirs 
IV.) geschlagenen preußischen Emissionen zu ziehen.

Viele der während des Studiums von Münzen fest-
gestellten Abweichungen von den von F. Vossberg und 
E. Bahrfeldt aufgezeichneten Stempeln (in diesem Kata-
log als „v“ bezeichnet), beruhen auf Veränderungen der 
Schrifttrennungszeichen. Es ist offensichtlich, dass die 
meisten von ihnen, als sekundär entstanden, sind später 
in Bezug auf die reproduzierten Prototypen. Es ist schwer 
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odtwarzanych pierwowzorów. Trudno powiedzieć czy 
rytownik świadomie zmienił znaki na nowotworzonym 
stemplu menniczym, odczytał błędnie znaki na zuży-
tym już stemplu, wzorem którego sporządzał nowy 
stempel czy też zmiana powstała na skutek zniszczenia 
używanego stempla. Nieraz różnica ta może wynikać 
ze złego stanu samej monety, zwłaszcza gdy chodzi  
o kółka i punkty.

W przypadku wystąpienia na naszych egzempla-
rzach wyraźne odmiennych od notowanych wiodą-
cych znaków menniczych (np. nr 216 z ̈  zamiast ÿ na 
Rw.), zakwalifikowano te okazy jako odmiany niezna-
ne. Do tej samej kategorii należą także egzemplarze 
posiadające legendę znacznie różniącą się względem 
odmian zarejestrowanych przez wyżej nadmienionych 
autorów. Wracając do naszego toruńskiego szeląga 
nr 216, nie ma on dokładnej analogii w korpusie F. 
Vossberga. Najbliższą jest Vos. 108, ale tu obie legen-
dy rozpoczyna znak ÿ ,a orzeł na rewersie jest w polu 
monety, nie w tarczy.

Spośród monet toruńskich do nowych odmian za-
liczyć należy też okaz nr 93 typu II Vos. z rzadko wystę-
pującą awersową legendą KASIMIRUS . Taką wersję 
imienia królewskiego Vossberg zarejestrował 4-krotnie, 
ale wszędzie towarzyszy jej forma POLO . Nienoto-
waną odmianę reprezentuje również szeląg nr kat. 148. 
Jego rewers zawiera formę TORUNSI , nieobecną  
w nadmienionym dziele. Najbliższe są legendy na od-
mianach Vos. 18 i 89 z wersją  TORUNSIS . Na innym 
naszym egzemplarzu o nr kat. 205, inaczej niż na zna-
nych Vossbergowi odmianach nr 99 i 100 (na których 
ujednolicono brzmienie obu legend), awersowi z krzy-
żem jagiellońskim w tarczy otoczonej legendą MON- 
bTA TORUNbNS towarzyszy rewers wyposażony 
w legendę KASIMIRUS DGR POLONI , otacza-
jącą tarczę z nowym herbem ziem pruskich. Tak więc, 
idąc o krok dalej w stosunku do poprzednich wzorców, 
zamieniono miejsca obu legend względem tarcz z odpo-
wiednimi godłami.

Wśród szelągów Gdańska nienotowaną odmia-
nę stanowi egzemplarz nr 330. Na jego rewersie wid-
nieje bardzo rzadka forma DANcI¹ , występująca  

zu sagen, ob der Graveur absichtlich die Zeichen auf dem 
neu geschaffenen Münzstempel änderte, die Zeichen auf 
dem bereits abgenutzten Stempel, auf dessen Modell er ei-
nen neuen Stempel machte, fälschlich gelesen hatte, oder 
ist die Änderung infolge der Zerstörung des verwendeten 
Stempels entstanden. Manchmal kann dieser Unterschied 
aus dem schlechten Zustand der Münze selbst resultieren, 
besonders wenn es um Kreise und Punkte geht.

Im Falle des Auftretens auf unseren Exemplaren von 
Zeichen, die sich deutlich von den notierten führenden 
Münzzeichen unterschieden (z.B. Nr. 216 mit  ̈anstelle ÿ 
auf  Rw.), wurden diese Exemplare als unbekannte Varian-
ten eingestuft. Zur gleichen Kategorie gehören auch Exem-
plare mit einer Umschrift, die sich stark von den Varianten 
unterscheidet, die von den oben genannten Autoren regis-
triert wurden. Zu unserem Thorner Schilling Nr. 216 zu-
rückkehrend, hat er keine genaue Analogie in dem Korpus 
von F. Vossberg. Die nächste ist Vos. 108, aber hier beginnen 
beide Umschriften mit dem Zeichen ÿ , und der Adler auf 
der Rückseite ist im Münzenfeld, und nicht im Schild.

Von den Thorner Münzen sollte das Exemplar Nr. 93 
des Typ-II-Vos mit einer seltenen Umschrift KASIMI- 
RUS auf der Vorderseite, den neuen Varianten zugeschrie-
ben werden. Solche Version des königlichen Namens ist von 
Vossberg 4 mal registriert worden, aber sie wird jedesmalig 
von der Form POLO begleitet. Die nicht aufgelistete Va-
riante repräsentiert auch der Schilling Kat. Nr. 148. Seine 
Rückseite enthält die Form TORUNSI, die in der oben 
erwähnten Arbeit nicht vorhanden ist. Am nächsten sind 
die Umschriften auf den Vos.-Varianten 18 und 89 mit der 
TORUNSIS -Version. Auf einem anderen unserer Ex-
emplare mit Kat. Nr. 205, anders als auf den Vossberg be-
kannten Varianten Nr. 99 und 100 (auf denen der Wortlaut 
vereinheitlich wurde), wird seine Vorderseite mit dem Jagel-
lonischen-Kreuz in einem Schild, das mit der MONbTA 
TORUNbNS lautenden Umschrift umrundet wird, von 
der Rückseite begleitet, die mit der das Schild mit dem neu-
en Wappen der preußischen Länder umgebenden Umschrift 
KASIMIRUS DGR POLONI ausgestattet ist. Also, 
einen Schritt weiter in Bezug auf die früheren Mustern ge-
hend, wurden beide Plätze der Umschriften in Bezug auf die 
Schilden mit entsprechenden Emblemen, getauscht.

Unter den Danziger Schillingen stellt das Exemplar 
Nr. 330 eine nicht aufgezeichnete Variante dar. Auf seiner 
Rückseite ist eine sehr seltene Form DANcI¹ zu sehen, 
die bei Vossberg einmal, auf der Münze Nr. 218, auftritt. 
Auf unserer Münze ist jedoch die Vorderseite anders, ähn-
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u Vossberga jednokrotnie, na nr 218. Na naszej mone-
cie awers jest jednak odmienny, podobny do awersów 
grupy Vos. 223-228. Trudności ze znalezieniem od-
powiedniej analogii sprawia szeląg chomiąski nr 350. 
W odróżnieniu od najbliższej mu legendy awersowej 
na odmianie Vos. 228, posiada błędną wersję imienia 
władcy – KASIMIRS , której cytowany autor nie 
rejestruje w ogóle. Legendy rewersu także się różnią. 
Taki sam błąd (KASIMIRS) zawiera nasza moneta 
nr 472, która ma swój najbliższy odpowiednik w odm. 
Vos. 276 (o prawidłowym zapisie), gdzie jednak bra-
kuje punktu kończącego naszej legendę. Natomiast na 
szelągu nr 473 imię panującego przybrało inną błędną 
formę KASMIRUS . Ona także nie występuje nigdzie 
w korpusie F. Vossberga. Odmienną wersję legendy re-
wersu £MONbTA:CIUT:DANc¹ nosi egzemplarz 
nr 354 ze skarbu w stosunku do uchwyconej przez 
Vossberga odmiany nr 233 z błędną formą CIUTT. 
Na pewno nową odmianą jest też szeląg nr 394 z le-
gendą £MONTA:CIUITA:DANc . Pomijając błąd  
w pierwszym wyrazie, odbiega ona znacząco od zna-
nych F. Vossbergowi wersji £MONbTA:CIUIT:- 
DANc¹ / £MONbTA:CIUIT:DANc¹I. Formę 
CIUITA, widniejącą na naszym rewersie, Vossberg 
zarejestrował tylko na trzech odmianach typów II/5, 
które zawierają jednak wersję DAN¹. Szeląg nr 
508 z omawianego skarbu, należący do typu Vos. 
III/9, posiada na awersie bardzo rzadką legendę  
þKASIMIRUS•R•POL, którą Vossberg zanotował 
tylko dla dwóch odmian typu II/6: nr 243 i 244. Formę 
POL ma także  kilka odmian typu I/2, ale te odbiegają 
od omawianej monety pozostałą częścią legendy.  

Niezwykle ciekawy jest spokrewniony z odmianą 
Vos. 28 szeląg nr kat. 664 wybity w mennicy elbląskiej. 
Legendy awersu i rewersu naszej monety kończą inne 
znaki interpunkcyjne, ale o wiele bardziej intrygujący 
jest skrót bL na rewersie, który u Vossberga występuje 
tylko raz i to w formie bardziej rozwinięty bLBI . Nie 
wydaje się by rytownikowi zabrakło miejsca do umiesz-
czenia na stemplu brakujące BI , bo widnieje tam do-
datkowa w stosunku do znanych okazów interpunkcja 
końcowa. Zatem odmianę tę stworzono intencjonalnie. 

lich wie die Vorderseiten der Gruppe Vos. 223-228. Es ist 
schwierig, die richtige Analogie zu dem Schilling Nr. 350 
von Chomiąża zu finden. Im Gegensatz zu der Vordersei-
te-Umschrift auf der Variante Vos. 228, die ihm am näch-
sten ist, hat er eine falsche Version des Herrschernamens 
– KASIMIRS, die der zitierte Autor überhaupt nicht 
registriert. Umschriften der Rückseite unterscheiden sich 
auch. Denselben Fehler (KASIMIRS) enthält unsere 
Münze Nr. 472, die in der Vos-Variante 276 (mit korrekter 
Aufzeichnung) ihr nächstes Gegenstück hat, wo jedoch der 
Punkt, der unsere Umschrift endet, fehlt. Hingegen nahm 
auf dem Schilling Nr. 473 der Herrschername eine andere 
falsche Form KASMIRUS an. Sie erscheint auch nir-
gendwo im F. Vossbergs Korpus. Eine andere Version der 
Umschrift der Rückseite £MONbTA:CIUT:DANc¹ 
im Vergleich zu der von Vossberg erfassten Variante Nr. 
233 mit einer falschen Form CIUTT trägt das Exemplar 
Nr. 354 aus dem Schatzfund. Gewiss ist der Schilling Nr. 
394 mit der Umschrift £MONTA:CIUITA:DANc eine 
neue Variante. Abgesehen von einem Fehler in dem ersten 
Wort, weicht sie erheblich von der F Vossberg bekannten 
Version £MONbTA:CIUIT:DANc¹ / £MONbTA:- 
CIUIT:DANc¹I ab. Die auf der diskutierten Rück-
seite erscheinende Form CIUITA hat Vossberg nur auf 
drei Varianten der Typen II/5 verzeichnet, die jedoch die 
Version DAN¹ enthalten. Schilling Nr. 508 aus dem be-
sprochenen Schatzfund, der zum Vos-Typ III/9 gehört, hat 
auf der Vorderseite eine sehr seltene Umschrift þKASI- 
MIRUS•R•POL, die Vossberg nur für zwei Varianten 
des Typs II/6: Nr. 243 und 244 notierte. Die Form POL 
besitzen auch einige Variationen des Typs I/2, unterschei-
den sich diese jedoch von der diskutierten Münze mit dem 
restlichen Teil der Umschrift.

Äußerst interessant ist der mit der Vos. 28-Variante ver-
wandte Shilling Nr. Kat. 664, in Elbing geprägt. Umschrif-
ten der Vorderseite und Rückseite unserer Münze werden 
von anderen Interpunktionszeichen beendet, aber viel faszi-
nierender ist die Abkürzung bL auf der Rückseite, die bei 
Vossberg nur einmal und dazu in einer weiterentwickelten 
Form bLBI vorkommt. Es scheint nicht, dass der Graveur 
nicht genug Platz hatte, um auf den Stempel das fehlende 
BI anzubringen, weil dort eine in Bezug auf bekannte Ex-
emplare, eine zusätzliche Endinterpunktion erscheint. Daher 
wurde diese Variante absichtlich geschaffen.

Viele unbekannte Varianten wurden ebenfalls unter 
den Ordensprägungen erfasst. Eine solche ist der Schil-
ling Michaels Küchmeister Nr. 965 des Typs Bft III/6 
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Sporo nieznanych odmian uchwycono także 
wśród emisji krzyżackich. Taką jest szeląg Michała 
Küchmeistra nr 965 typu Bft III/6 z niespotykaną legen-
dą ¨MONbŸDNORUMŸPRUcI na rewersie. Skrót 
MONb występuje w typach III/5 i III/6 o analogicz-
nych znakach międzywyrazowych jedynie na okazie 
Bft 431, ale towarzyszy mu abrewiacja PRUI. Nasza 
forma PRUcI jest znana autorowi typologii monet 
Zakonu jedynie dla odmiany 396, należącej do typu 
II/2. Nader osobliwymi egzemplarzami wśród monet 
mistrza Henryka Reffle von Richtenberg są szelągi nr 
1712 i 1713, bite tymi samymi stemplami awersowymi. 
Na ich awersach widnieje błędna legenda, nie wystę-
pująca w korpusie E. Bahrfeldta: ¨MAdST NININ- 
RIdUS dUA. Zdublowanie pierwszych dwóch liter 
imienia mistrza nie wynika z poruszenia czy przebicia 
stempla, lecz zostało popełnione przez rytownika pod-
czas wykonywania stempla. Bardzo ciekawym przy-
padkiem jest inna moneta tegoż mistrza – nr kat. 1734. 
Posiada niespotykany, pozbawiony interpunkcji i trud-
ny do uszeregowania na tle zaprezentowanych przez  
E. Barhfeldta monet awers ¨MAGST hINRI-

dUSUA. Towarzyszy mu rewers nieco różniący się od 
tego z odmiany Bft 807, z DOMI zamiast  DdMI. 
Natomiast szeląg nr 1755 mistrza Henryka Reffle wy-
posażony jest w bardzo rzadką legendę rewersu, za-
wierającą abrewiację DOM . Formę tę spotykamy u 
E. Bahrfeldta tylko 2 razy, w tym na najbliższej naszej 
analogii Bft 837. Jej awers nosi jednak odmienne niż na 
naszej monecie legendy.

Następne nienotowane odmiany wyłoniono spo-
śród emisji Marcina Truchsessa. Jako nową odmianę 
należy traktować okazy nr 1782 i 1783, które poza 
odrębnymi interpunkcjami posiadają na awersach ni-
gdzie nienotowaną formę MaGISTb. Nr 1796 nosi 
na awersie wyjątkową legendę ¨MaGIST×MaR- 
TINU9 PRIM, którą E. Bahrfeldt zna tylko dla jed-
nej odmiany szelągów Truchsessa z PRU: na rewersie 
(Bft 931). Nasz okaz natomiast należy do grupy mo-
net zakończonych abrewiacją PRŸ. Szeląg chomiąski 
nr kat. 1803 także nie ma swojej dokładnej analogii 
w korpusie Bahrfeldta. Paralelą dla jego awersu jest 

mit einer unvergleichlichen Umschrift ¨MONbŸD- 
NORUMŸPRUcI auf der Rückseite. Die Abkürzung 
MONb tritt bei den Typen III/5 und III/6 mit analogen 
Worttrennungszeichen einzig auf dem Exemplar Bft 431 
auf, wird jedoch von der Abbreviatur PRUI begleitet. 
Unsere Form PRUcI  ist dem Autor der Typologie der 
Ordensmünzen nur für die Variante 396 bekannt, die dem 
Typ II/2 gehört. Sehr eigentümliche Exemplare unter den 
Münzen des Hochmeisters Heinrichs Reffle von Rich-
tenberg sind die Schillinge Nr. 1712 und 1713, die mit 
gleichen Avers-Stempeln geschlagen wurden. Auf deren 
Vorderseiten ist eine falsche Umschrift zu sehen, die im 
E. Bahrfeldts Werk nicht erscheint: ¨MAdST NI- 
NINRIdUS dUA. Die Verdopplung der ersten beiden 
Buchstaben des Namens des Hochmeisters ergibt sich 
nicht aus der Verschiebung oder des Doppelschlages des 
Stempels, wurde aber vom Graveur schon während der 
Anfertigung des Stempels begangen. Ein sehr interes-
santer Fall ist eine weitere Münze dieses Hochmeisters 
- Kat. Nr. 1734. Sie hat eine einmalige und interpunkti-
onsfreie Vorderseite ¨MAGST hINRIdUS UA, die 
sich schwer auf dem Hintergrund der von E. Barhfeldt 
präsentierten Münzen einstufen lässt. Sie wird von der 
Rückseite begleitet, die sich etwas von der der Varian-
te Bft 807 unterscheidet –  mit DOMI anstelle DdMI. 
Dagegen ist der Schilling Nr. 1755 des Hochmeisters 
Heinrich Reffle von Richtenberg mit einer sehr seltenen 
Umschrift der Rückseite versehen, die das Abkürzungs-
zeichen DOM enthält. Diese Form finden wir beim  
E. Bahrfeldt nur 2 Mal, darunter auf unserer engster Ana-
logie Bft 837. Ihre Vorderseite trägt jedoch andere als die 
auf unseren Münze Umschriften.

Die nächsten nicht aufgelisteten Varianten wurden 
aus den Prägungen von Martin Truchseß ausgesondert. Als 
eine neue Variante behandelt werden sollten Exemplare 
Nr. 1782 und 1783, die außer den separaten Interpunkti-
onen eine auf den Vorderseiten nirgends vorkommende 
Form MaGISTb besitzen.. Nr. 1796 trägt auf der Vor-
derseite eine außergewöhnliche Umschrift ¨MaGIST×- 
MaRTINU9 PRIM, die E. Bahrfeldt nur für eine Va-
riante der Schillinge Martins Truchseß mit PRU: kennt: 
auf der Rückseite (Bft 931). Unser Exemplar gehört dage-
gen zu einer Münzengruppe mit der Endabbreviatur PRŸ. 
Der Schilling von Chomiąża Kat. Nr. 1803 hat auch keine 
exakte Analogie im Bahrfeldts Werk. Parallele zu seiner 
Vorderseite ist die Vorderseite der Variante Bft 930 und 
zu seiner Rückseite – die Rückseite der Variante Bft 225, 
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awers odmiany Bft 930, a do jego rewersu – rewers 
odmiany Bft 225, lecz na obu interpunkcje odbiegają 
od tych na cytowanym egzemplarzu. Legendę ¨Ma- 
GIST:MaRTINU9 z awersu naszego szeląga nr 
1806 (z nienotowanym rewersem z błędną legendą 
MNbTA, zakończoną abrewiacją PRU) autor ten 
zarejestrował również jednorazowo – na odmianie Bft 
895. Na niej jednak temu awersowi towarzyszy rewers 
innego typu – z poprawną legendą z odmiennymi in-
terpunkcjami, zakończoną abrewiacją P. Pozostałe 
dwie nienotowane odmiany emitowane przez mistrza 
Marcina stanowią właściwie hybrydy, odbiegające od 
analogicznych im awersów czy rewersów odrębnymi 
znakami międzywyrazowymi. I tak szeląg nr kat. 1777 
ma dla swojego awersu analogię w odmianie Bft 884  
i dla rewersu – w Bft 885, szeląg nr kat. 1795 zaś – od-
powiednio w Bft 916 i Bft 915.

Nową, nietypową odmianą, będącą ciekawym 
odstępstwem od ogólne przyjętych w Państwie Krzy-
żackim zasad rozmieszczania legend na monetach, 
stanowią szelągi nr 1595 i 1596. Rytownik ich stempla 
rewersowego zamiast od szczytu tarczy zakonnej, roz-
począł legendę od lewego ramienia krzyża w tarczy.

Szczegółowe badania stempli na monetach  
z Chomiąży Księżej ujawniły obecność szeregu oka-
zów wybitych tymi samymi stemplami menniczymi. 
Tożsamość stempli monet z omawianego okresu nie jest 
zjawiskiem tak wymownym, jak w przypadku monet  
z depozytów wczesnośredniowiecznych, zawierają-
cych składniki z różnych części Europy. Tu zarówno 
skład emisyjny skarbu, jak i zasięg obiegu jest niepo-
miernie bardziej zawężony terytorialnie, zatem wnio-
ski stąd wypływające są dalece bardziej ograniczone. 
Zazwyczaj tożsama jest jedna strona monety. Egzem-
plarze posiadające taki sam stempel awersu i rewersu 
są rzadsze. Zjawisko tożsamości stempli występuje 
wśród wszystkich monet Prus Królewskich. Najcie-
kawsza jest gromadka 5 szelągów toruńskich (nr 172–
176) o identycznych awersach i rewersach. Dwie inne 
grupy (nr 65, 67 i 68 oraz 219 i 220) mają jednakowe 
awersy, a nr 125 i 126 – jednakowe, mylnie wykonane 
(przebite?) w samym stemplu, rewersy. Nieco mniej-

aber auf beiden weichen die Interpunktionen von jenen auf 
dem zitierten Exemplar ab. Die Umschrift ¨MaGIST:- 
MaRTINU9 aus der Vorderseite unseres Schillings Nr. 
1806 (mit einer nicht notierten Rückseite mit fehlerhafter 
Umschrift MNbTA, die mit der Abbreviatur PRU en-
det), hat dieser Autor auch ein einziges Mal registriert – auf 
der Variante Bft 895. Auf ihr ist jedoch die Vorderseite von 
einer Rückseite anderes Typs begleitet – mit der richtigen 
Umschrift mit andersartigen Interpunktionen, beendet mit 
der Abbreviatur P. Die anderen zwei nicht notierten Va-
rianten, geprägt von Hochmeister Martin, sind eigentlich 
Hybriden, die von den analogen Vorder- oder Rückseiten 
durch getrennte Worttrennungszeichen abweichen. So der 
Schilling Kat. Nr. 1777 findet für seine Vorderseite eine 
Analogie in der Variante Bft 884 und für die Rückseite - in 
Bft 885, dagegen Schilling Kat. Nr. 1795 – entsprechend 
in Bft 916 und 915.

Schillinge Nr. 1595 und 1596 sind eine neue, un-
typische Variante, die eine interessante Abweichung von 
den allgemein im Ordensstaat anerkannten Regeln zum 
Arrangieren von Umschriften auf Münzen darstellt. Der 
Graveur, der ihren Reversstempel anfertigte, hat die Um-
schrift anstatt von der Kreuzspitze – von seinem linken 
Arm angefangen.

Detaillierte Untersuchungen der Stempel auf den 
Münzen von Chomiąża Księża brachten das Vorhanden-
sein von mehreren Exemplaren zum Vorschein, die mit 
gleichen Münzstempeln geprägt wurden. Die Identität 
von Münzstempeln aus dem betreffenden Zeitraum ist 
kein so beredtes Phänomen, wie im Falle von Münzen 
aus frühmittelalterlichen Depotfunden, die Bestandteile 
aus verschiedenen Teilen Europas enthalten. Hier ist 
sowohl die Emissionszusammensetzung des Schatz-
fundes, als auch der Umlaufsbereich unermesslich mehr 
territorial verengt, daher sind die von hier ausgehenden 
Schlussfolgerungen viel begrenzter. In der Regel ist die 
eine Seite der Münze identisch. Exemplare mit dem 
gleichen Stempel der Vorder- und Rückseite sind sel-
tener. Die Erscheinung der Stempelidentität tritt bei allen 
Münzen Königlich-Preußens auf. Am interessantesten ist 
eine kleine Gruppe von 5 Thorner Schillingen (Nr. 172-
176) mit gleichen Vorder- und Rückseiten. Zwei anderen 
Gruppen (65, 67, 68 sowie 219 und 220) haben die glei-
chen Vorderseiten, und die Nummern 125 und 126 – die 
gleichen, bereits in dem Stempel selbst,  irrtümlich ge-
machten Rückseiten. Der Anteil analoger Exemplare un-
ter den Danziger Schillingen ist etwas geringer. Der glei-
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szy jest udział analogicznych okazów wśród szelągów 
gdańskich. Jednakowy stempel awersów i rewersów 
łączy nr 331 i 336, nr 402, 403, 404 i 406 oraz nr 446 
i 449; nr 405 i 407 mają taki sam stempel na awersie, 
a nr 302 i 306 – na rewersie. Spośród wielokrotnie sła-
biej prezentowanych w skarbie emisji Elbląga natra-
fiono na 11 takich okazów. Prawie wszystkie łączą się  
w pary posiadające identyczne stemple po obu stro-
nach: nr 619 i 621, 1620 i 622, 641 i 645 oraz 642 i 
647. Nr 638 wybito stemplem rewersowym występu-
jącym na nr 641 i 645. Reasumując, tożsame stemple 
łączą co czwarty szeląg elbląski, co szesnasty toruński 
i co trzydziesty pierwszy. gdański. Częstotliwość tego 
zjawiska wśród szelągów Elbląga wiąże się z ograni-
czoną produkcją tej mennicy.

W największej grupie szelągów krzyżackich  
w naszym skarbie, tej emitowanej za czasów Michała 
Küchmeistra, jednakowe stemple awersu stwierdzono 
na nr 1388 i 1390. Identyczny rewers mają nr 1003  
i 1004; nr 1515, 1516 i 1517; nr 1595 i 1596. Obustron-
ną tożsamość stempli zarejestrowano na szelągach nr 
1258 i 1292, 1393 i 1394, nr 1532 i 1534. Znikoma 
(jak na grupę ponad 950 monet) liczba tych okazów 
jest symptomatyczna. Z jednej strony związana jest  
z późniejszym okresem gromadzenia depozytu, z dru-
giej – z szerokim wachlarzem emisyjnym tego mistrza. 
Spośród szelągów wypuszczonych przez pozostałych 
reprezentowanych w naszym skarbie wielkich mi-
strzów Zakonu, najwięcej takich egzemplarzy dostar-
czyły emisje Henryka Reffle. Monety nr 1710, 1711  
i 1712 wyszły spod jednego stempla rewersowego; nr 
1707 i 1715, 1712 i 1713, 1741 i 1743 – spod jednego 
stempla awersowego, zaś nr 1716 i 1719 oraz nr 1742 
i 1744 mają obustronnie tożsame stemple. Stemple 
mennicze rewersów nr 1786 i 1787 tegoż mistrza na 
pewno wykonał ten sam rytownik. Zważając na to, iż 
monet mistrza Henryka Reffle jest w naszym skarbie 
13-krotnie mniej niż tych Michała Küchmeistra, a jego 
produkcja mennicza była bardzo rozbudowana pod 
względem typologicznym, można domniemywać, że 
ta grupa szelągów trafiła do naszego depozytu prosto 
z Królewca (na co wskazywałby także ich dobry stan). 

che Avers- und Reversstempel verbindet die Nummern 
331 und 336, 402, 403, 404 und 406 sowie die Nummern 
446 und 449; die Nummern 405 und 407 haben den glei-
chen Stempel auf der Vorderseite, und 302 und 306 – 
auf der Rückseite. Unter den in dem Schatzfund um ein 
Vielfaches schwächer präsentierten Emissionen Elbings 
wurden 11 solche Exemplare gefunden. Fast alle ver-
schmelzen zu Paaren mit identischen Stempeln auf bei-
den Seiten: Nummern 619 und 621, 1620 und 622, 641 
und 645 und 642 und 647. Nummer 638 wurde mit dem 
Reversstempel geschlagen, der auf den Nummern 641 
und 645 auftritt. Zusammengefasst, die gleichen Stempel 
verbinden jeden 4. Elbinger, jeden 16. Thorner und jeden 
31. Danziger Schilling. Häufigkeit dieses Phänomens bei 
den Elbinger Schillingen ist mit eine begrenzte Prägung 
verbunden.

In der größten Gruppe der Ordensschillinge in un-
serem Schatzfund, die in der Zeit Michaels Küchmeister 
geprägt wurden, identische Aversstempel hat man auf Nr. 
1388 und 1390 festgestellt. Die gleiche Rückseite ha-
ben Nr. 1003 und 1004; Nr. 1515 1516 und 1517, 1595 
und 1596. Beiderseitige Stempelidentität wurde auf den 
Schillingen Nr. 1258 und 1292, 1393 und 1394, Nr. 1532 
und 1534 verzeichnet. Eine vernachlässigbare (wie für 
eine Gruppe von mehr als 950 Münzen) Anzahl dieser 
Exemplare ist symptomatisch. Auf der einen Seite ist sie 
mit dem späteren Zeitraum der Depotsammlung, auf der 
anderen Seite – mit einer breiten Emissionspalette dieses 
Hochmeisters verbunden. Unter den von anderen Hoch-
meistern des Ordens ausgegebenen Schillingen, die in 
unserem Schatzfund vertreten sind, das meiste solcher 
Exemplare haben die Emissionen von Heinrich Reffle 
von Richtenberg geliefert. Münzen Nr. 1710, 1711 und 
1712 kamen unter einem Reversstempel hervor; Nr. 1707 
und 1715, 1712 und 1713, 1741 und 1743 – unter einem 
Aversstempel, während Nr. 1716 und 1719 sowie Nr. 
1742 und 1744 beiderseitig identische Stempel haben. 
Die Münzstempel der Rückseiten der Münzen Nr. 1786 
und 1787 dieses Hochmeisters hat sicherlich der gleiche 
Graveur gefertigt. In Anbetracht dessen, dass die Münzen 
des Hochmeisters Heinrichs Reffle von Richtenberg sind 
in unserem Schatzfund 13-mal weniger als die von Mi-
chael Küchmeister, und seine Münzproduktion in Bezug 
auf die Typologie sehr umfangreich war, kann davon aus-
gegangen werden, dass diese Gruppe der Schillinge ins 
unseres Depot direkt aus Königsberg kam (worauf auch 
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Nikła obecność tożsamych stempli wśród szelągów 
pozostałych mistrzów umacnia to przypuszczenie: są 
tylko jeszcze dwa analogiczne okazy wybite za Lu-
dwika von Erlichschausen – nr 1669 i 1670.

W stosunku do monet rejestrowanych w obu kor-
pusach, którymi się posługiwano, omawiany depozyt 
zawiera szereg okazów hybrydowych, których awer-
sy i rewersy należą do dwóch różnych odmian typo-
logicznych. Obfituje w nie zwłaszcza partia szelągów 
gdańskich (nr 312, 390, 391, 393, 414, 582, 591, 599). 
Część toruńska jest pod tym względem znacznie uboż-
sza (179, 224). Spośród monet zakonnych najwięcej 
hybryd należy do mennictwa Michała (nr 988, 989, 
996, 999, 1128, 1129, 1146, 1211). Pojedyncze eg-
zemplarze spotykamy wśród emisji Henryka Reffle (nr 
1710 i 1711) i Ludwika von Erlichshausen (nr 1662), 
względnie dużo – wśród szelągów Marcina Truchsessa 
(nr 1777, 1795, 1803)133.

cechY inDYWiDUalne SzelĄGÓW 
choMiĄSKich

Zarejestrowane osobliwości w cechach indywi-
dualnych monet wchodzących w skład skarbu z Cho-
miąży Księżej nie stanowią wyjątku na tle pozostałych 
znanych ze znalezisk gromadnych czy pojedynczych 
szelągów emitowanych w działających w tym czasie 
mennicach. Intencją autorki jest wskazanie tych zna-
nych skądinąd cech na konkretnym materiale, celem 
względnego uchwycenia skali tych zjawisk. Umożli-
wia to duża liczebność depozytu – prawie 1860 szt. 
Wiele z tych cech świadczy pośrednio o organizacji 
produkcji w mennicach, z których pochodziły monety.

Spośród monet krzyżackich 120 szt. wybitych 
zostało na nieregularnie uformowanym krążku mone-
tarnym. Gdy przypatrzymy się bliżej zjawisku, może-
my stwierdzić na przykładzie monet emitowanych za 
czasów Michała Küchmeistra pewną prawidłowość; 
najwięcej takich okazów jest wśród monet wcześniej-
szych typów. A zatem z biegiem czasu pracownicy 
nabierali coraz większych umiejętności. I tak na 318 
szt. typu III/6 nieodpowiednio ukształtowanych jest aż 

133 Cytowałam tylko w pełni czytelne egzemplarze.

ihr guter Zustand hinweisen würde). Schwaches Vorhan-
densein von identischen Stempeln unter den Schillingen 
anderer Hochmeister stärkt diese Annahme: es gibt nur 
noch zwei analoge Exemplare, die unter Ludwig von Er-
lichshausen – Nr. 1669 und 1670 geprägt wurden..

In Bezug auf die in beiden hier referenzierten Arbei-
ten registrierten Münzen enthält der besprochene Depot-
fund eine Anzahl von Hybridexemplaren, deren Vorder- 
und Rückseiten zu zwei verschiedenen typologischen 
Varietäten gehören. Vor allem die Partie der Danziger 
Schillinge (Nr. 312, 390, 391, 393, 414, 582, 591, 599) 
ist reich an ihnen. Der Thorner-Teil ist in dieser Hinsicht 
viel ärmer (179, 224). Unter den Ordensmünzen gehören 
die meisten Hybriden zum Münzwesen Michaels (988, 
989, 996, 999, 1128, 1129, 1146, 1211). Einzelexemplare 
treffen wir unter Emissionen von Heinrich Reffle von 
Richtenberg (Nr. 1710 und 1711) und Ludwig von Er-
lichshausen (Nr. 1662), verhältnismäßig viel – unter den 
Schillingen Martins Truchseß (Nr. 1777, 1795, 1803)133.

inDiviDUelle eiGenSchaFten Der 
SchillinGe von choMiĄŻa

Besonderheiten, die in den Eigenschaften einzelner 
Münzen in dem Depotfund von Chomiąża Księża regis-
triert wurden, stellen in dieser Hinsicht keine Ausnahme 
auf dem Hintergrund der anderen, die aus kollektiven oder 
Einzelfunden der in zu dieser Zeit tätigen Münzstätten 
geprägten Schillinge bekannt  sind, dar. Die Absicht der 
Autorin ist, auf diese anderweitig bekannten Merkmale 
anhand eines konkreten Materials hinzuweisen, um das 
Ausmaß dieser Phänomene relativ zu erfassen. Dies wird 
durch die zahlenmäßige Größe des Depotfunds – fast 1860 
Stück,  ermöglicht. Viele dieser Merkmale zeugen indirekt 
von der Organisation der Produktion in den Münzstätten, 
aus denen die Münzen stammten.

Von den Ordensmünzen wurden 120 Stück auf einem 
unregelmäßig geformten Münzrohling geprägt. Wenn wir 
näher auf das Phänomen schauen, können wir am Beispiel 
von Münzen, die zu Zeiten Michaels Küchmeister emit-
tiert wurden, eine gewisse Regelmäßigkeit feststellen: 
die größte Anzahl solcher Exemplare gehört zu früheren 
Münzvarianten. Also haben die Münzarbeiter im Laufe 
der Zeit immer mehr Fähigkeiten erworben. Und so auf 
318 Stück vom Typ III/6 sind nicht weniger als 43 Stück, 

133 Ich habe nur völlig lesbare Exemplare zitiert.
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43 szt., tj. co siódma. Podobnie jest z monetami typu 
III/7, 8. Odsetek ten zmniejsza się dla szelągów typu 
IV/9; tu nieregularny jest krążek co dziesiątej mone-
ty. Spośród okazów typu V/10 taki jest co dwunasty. 
Rytm ten załamuje się dopiero przy typie VI/11 – tu 
ponownie nieregularny krążek cechuje co siódmy eg-
zemplarz. Wśród emisji pozostałych reprezentowa-
nych w omawianym skarbie mistrzów Zakonu okazów 
o nieregularnym kształcie jest niewiele.  

Podobna analiza szelągów miejskich Prus Kró-
lewskich pokazuje, że najbardziej niestaranni byli na 
tym etapie pracy zatrudnieni w mennicy gdańskiej. Co 
ósmy wyprodukowany tu szeląg wybito na niepełnym 
krążku. Produkcja mennicy toruńskiej wypada pod 
tym względem dwukrotnie lepiej. Najstaranniejsi byli 
pracownicy mennicy elbląskiej, skąd pochodzą tylko 
dwa takie okazy. Zatem wiązało się to także z wielko-
ścią produkcji.

Intensywność produkcji menniczej powodowała 
szybkie zużywanie stempli menniczych. Najwyraźniej 
niektórym rytownikom, sporządzającym nowe stem-
ple, brakowało rutyny w modelowaniu legendy. Nie 
umieli należycie ocenić właściwego rozplanowania 
jej poszczególnych liter. Dlatego na wielu monetach 
dwie, a nieraz trzy litery łączą się, tworząc swoiste 
„ligatury”. Na awersach szelągów Prus Królewskich 
„ligatury” pojawiają się najczęściej w końcowym wy-
razie legend (POLON, POLONI). I tak PO widnieje 
na nr. 172-176; LO – na nr. 402-404, 406, 407, 636; 
LON – na nr. 593, 594; ON – na nr. 316, 426, 430, 469, 
471, 478. Na rewersach ograniczają się właściwie do 
wyrazu środkowego cIUIT, przy czym występują 
zasadniczo tylko na szelągach Elbląga (patrz nr 638, 
641, 645, 652, 658 i 660).

Wachlarz liter zachodzących na siebie na legen-
dach awersowych szelągów krzyżackich jest z przyczyn 
zrozumiałych o wiele szerszy. Najwięcej jest ich w wio-
dącym MAGST, MAdST. Wielokrotnie (8-10 razy) 
łączone są AG i dS , rzadziej GS czy Ad . Imiona mi-
strzów – emitentów dają również sporo możliwości pod 
tym względem. Oczywiście najczęściej eksploatowane 
jest MIchAbL. Zawiera aż 5 takich połączeń (Ic , 

also jedes siebte, unsachgemäß geformt. Ähnlich verhält 
es sich mit den Münzen des Typs III/7, 8. Dieser Anteil 
verringert sich bei Schillingen vom Typ IV/9: hier jeder 
10. Münzrohling ist unregelmäßig. Unter den Exemplaren 
vom Typ V/10 ist dies jeder 12. Dieser Rhythmus bricht 
erst beim Typ VI/11 zusammen – hier erneut ist jedes sieb-
te Exemplar durch einen unregelmäßigen Münzrohling ge-
kennzeichnet. Unter den Emissionen der anderen, in dem 
besprochenen Schatzfund vertretenen Ordensmeister, gibt 
es nur wenige unregelmäßig geformte Exemplare.

Eine ähnliche Analyse der städtischen Schillinge Kö-
niglich-Preußens zeigt, dass die nachlässigsten in dieser 
Phase der Arbeit die in der Danziger Münzstätte beschäf-
tigten Münzmeister gewesen sind. Jeder achte der hier 
produzierten Schillinge wurde auf einem unvollständigen 
Münzrohling geprägt. Die Produktion der Thorner Münz-
stätte fällt in dieser Hinsicht doppelt besser aus. Die sorgfäl-
tigsten waren dagegen die Münzarbeiter der Münzstätte von 
Elbing, von der nur zwei solche Exemplare stammen. Also 
hing dies auch mit dem Produktionsvolumen zusammen.

Die Intensität der Münzproduktion führte zu einem 
schnellen Verschleiß von Münzstempeln. Offensichtlich 
fehlte einigen der Graveure, die neue Münzstempel fertig-
ten, Routine beim Modellieren der Umschrift. Sie konn-
ten die richtige Anordnung ihrer einzelnen Buchstaben 
nicht richtig beurteilen. Deshalb verbinden sich auf vielen 
Münzen zwei, manchmal auch drei Buchstaben, indem sie 
spezifische „Ligaturen“ bilden. Auf den Vorderseiten der 
Schillinge Königlich-Preußens erscheinen „Ligaturen“ 
am häufigsten im letzten Wort der Umschriften (POLON, 
POLONI). Und so ist PO auf den Nummern 172-1776; 
LO – auf den Nummern 402-404, 406, 407, 636; LON – auf 
den Nummern 593, 594; ON – auf den Nummern 316, 426, 
430, 469, 471, 478 zu sehen. Auf den Rückseiten sind sie 
eigentlich auf das mittlere Wort cIUIT beschränkt, wo-
bei sie im Grunde genommen nur auf den Elbinger Schil-
lingen (638, 641, 645, 652, 658 und 660) auftreten.

Eine Palette von Buchstaben, die sich auf den 
Avers-Umschriften der Ordensschillinge überlappen, ist 
aus verständlichen Gründen viel breiter. Die meisten da-
von sind in dem führenden MAGST, MAdST. Viele 
Male (8-10 mal) sind AG  und dS , kombiniert, selten GS 
oder Ad . Die Namen der Münzmeister – Münzherren bie-
ten auch viele Möglichkeiten in dieser Hinsicht. Natürlich 
wird MIchAbL am häufigsten verwendet. Es enthält 
bis zu 5 solcher Verbindungen (Ic , Ich , ch , Ab, bL ), 
die im Durchschnitt auf fünf Exemplaren erscheinen. Die 
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Ich , ch , Ab , bL ), każde pojawiające się średnio 
na pięciu okazach. „Ligatury” występujące w imionach 
pozostałych prezentowanych mistrzów są raczej spora-
dyczne: PAUL US, LUDW IcUS, LOcUTbNb S, 
MAR @INU S – na pojedynczych egzemplarzach i hIN-  
RIc US/hINRIdU Sd UA – na siedmiu-ośmiu. 

Na legendach rewersów „ligatury” widnieją jesz-
cze częściej. W wyrazie początkowym MONb@A  
połączenie Nb pojawia się ponad 10-krotnie. MO  spo-
tyka się o wiele rzadziej, przy czym znamy je tylko 
z szelągów Michała Küchmeistra. „Ligatura” DN ze 
środkowego wyrazu DNORUM jest najczęściej wy-
stępującym (około 20 razy) połączeniem liter legend 
w naszym skarbie. Wśród monet, które ją posiada-
ją, można wychwycić kilka grup (np. nr 1513, 1515, 
1516, 1518, 1520 czy następna o nr. 1532-1535), co 
może skłaniać do przypuszczenia, że ich stemple 
tworzył ten sam rytownik. Pozostałe litery w DNO- 
RUM łączone są znacznie rzadziej (występują na po 
2-3 okazy). Końcowa abrewiacja PRU  (redukowana 
do PR ) pojawia się wielokrotnie, ale także prawie wy-
łącznie na emisjach mistrza Michała. Zdarza się, że na 
jednym stemplu kilkakrotnie uciekano się do „ligatur” 
celem odtworzenia legendy (nr 173, 176, 593, 594, 638, 
641, 645, 658, 751, 973, 1632, 1712, 1713, 1742, 1744, 
1758, 1771, 1786, 1787, 1793, 1794, 1796). Swoją dro-
gą stosowanie „ligatur wymuszonych” świadczy o dą-
żeniu rytownika do bezbłędnego odtworzenia zużytego 
stempla i umieszczenia wszystkich liter na krążku.

Dość często z braku miejsca ostatnia litera legen-
dy zachodzi na znak menniczy. Na szelągach gdań-
skich i toruńskich zjawisko to jest bardziej powszechne 
(uchwycono wśród nich po 13 takich okazów) niż na 
krzyżackich (wśród których zarejestrowano tylko 17). 

Brakiem właściwych punc do odpowiednich liter 
można chyba tłumaczyć zastępowanie niektórych liter 
na stemplach tłokowych literami najbardziej do nich 
zbliżonymi (chyba, że zarzucimy rytownikom tych 
stempli brak sumienności). Na przykład na szeregu 
szelągów Michała Küchmeistra (nr 1515, 1516, 1517, 
1523) w abrewiacjach PR , PRI , PRU literę P zastą-
piono literą D . Natomiast na dwóch szelągach Ludwi-

in Namen der anderen präsentierten Hochmeister auf-
tretenden „Ligaturen“ sind eher sporadisch PAUL US, 
LUDW IcUS, LOcUTbNb S, MAR @INU S – auf 
Einzelexemplaren und hIN RIc US/hINRIdU Sd UA 
– auf 7-8 Stück.

Auf den Umschriften der Rückseiten sind „Liga-
turen“ noch häufiger. Im Anfangswort MONb@A  er-
scheint die Verbindung Nb mehr als 10 mal. MO  trifft 
sich viel seltener, allerdings kennen wir sie nur von den 
Schillingen Michaels Küchmeister. Die „Ligatur“ DN 
aus dem mittleren Wort DNORUM ist die häufigste 
(etwa 20-malige) Buchstabenverbindung der Umschrif-
ten in unserem Schatzfund. Unter den sie enthaltenden 
Münzen kann man ein paar Gruppen erfassen (z.B. Nr. 
1513,1515,1516,1518,1520, oder eine weitere mit Nr. 
1532-1535), was zu der Vermutung führen kann, dass ihre 
Münzstempel der gleiche Graveur fertigte. Die restlichen 
Buchstaben in DNORUM werden weniger häufig ver-
bunden (es gibt je 2-3 solcher Exemplare). Die Endabbre-
viatur PRU  (auf PR reduziert) taucht oft auf, aber auch fast 
ausschließlich auf den Prägungen des Hochmeisters Mi-
chaels. Es kommt vor, dass man auf einem Münzstempel 
mehrere Male auf „Ligaturen“ zurückgriff, um die Um-
schrift wiederherzustellen (Nr. 173, 176, 593, 594, 638, 
641, 645, 658, 751, 973, 1632, 1712, 1713, 1742, 1744, 
1758, 1771, 1786, 1787, 1793, 1794, 1796). Die Verwen-
dung von „gezwungenen Ligaturen“ zeugt übrigens von 
dem Streben des Graveurs nach einer fehlerfreien Repro-
duktion eines gebrauchten Stempels und um alle Buchsta-
ben auf dem Münzrohling zu legen.

Aus Platzmangel überschneidet sich ziemlich oft 
der letzte Buchstabe der Umschrift mit dem Münzzei-
chen. Auf den Danziger und Thorner Schillingen ist 
dieses Phänomen häufiger (unter ihnen wurden jeweils 
13 Exemplare erfasst) als auf den des Ordens (unter 
denen nur 17 registriert wurden).

Mit Mangel an richtigen Punzen zu entsprechenden 
Buchstaben kann wahrscheinlich das Ersetzen einiger 
Buchstaben auf den Münzstempeln mit Buchstaben, die 
ihnen am nächsten sind, erklärt werden (es sei denn, dass 
wir den Graveuren dieser Münzstempel mangelnde Ge-
wissenhaftigkeit vorwürfen werden). Zum Beispiel, auf 
einer Reihe von Schillingen Hochmeisters Michaels (Nr. 
1515, 1516, 1517, 1523) hat man in den Abbreviaturen 
PR, PRI, PRU den Buchstaben P durch den Buchstaben 
D ersetzt. Im Gegensatz dazu auf zwei Schillingen Lud-
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ka von Erlichshausen (nr. kat. 1666 i 1672) zamiast 
PRU występuje PNU. W niektórych przypadkach 
tworzono znaki podobne do brakujących. Np. w men-
nicy toruńskiej w miejscu litery N na szeregu odmian 
typu III i IV umieszczono II (patrz nr 208, 209, 221, 
226), zaś literę M na awersie monety nr 179 zastąpio-
no III. Literę P na szelągu mistrza Michała nr 1492 
uformowano odbijając znacznie obniżone I oraz O.

Istnieją też legendy zawierające niestandardowe, 
mniejsze lub większe względem pozostałych, pojedyn-
cze litery (na monetach miejskich Torunia nr 172-176  
i 195; Gdańska – nr 320, 333, 397, 405, 407). Od wiel-
kości pozostałych liter legendy odbiega abrewiacja 
PRU na szelągach krzyżackich nr 826, 835, 838, 1636, 
1713, 1718, 1736, 1742, 1744, 1805. I w tym wypadku 
odchylenia mogły być spowodowane chwilowym bra-
kiem zdatnych punc o odpowiednich wymiarach.

Przemyślane wydają się być liczne przypadki 
przemawiające za dwukrotnym wtłoczeniem puncą  
(jedną na drugą) jednej czy dwóch liter na stemplach 
menniczych. Rytownik najwyraźniej chciał poprawić 
literę odbitą uszkodzoną puncą. Podobną dbałością 
wykazują się rytownicy mennicy miejskiej w Toru-
niu (szelągi nr 105, 106, 150, 151, 183 i 198) oraz tej  
w Gdańsku (monety nr 259, 309, 463, 465, 564). 
Wśród szelągów krzyżackich takie przypadki zaob-
serwowano najczęściej na okazach z czasów Michała 
Küchmeistra (nr 692, 693, 695, 725, 730, 940, 943, 
950, 1045, 1220, 1505, 1511 i 1581), Henryka von 
Plauen (nr 1672, 1684, 1702) i Henryka Reffle (nr 
1715, 1732 i 1772). Być może o próbach uzdatnienia 
zużytego stempla menniczego świadczą szelągi wy-
bite poprawionymi stemplami, w których dużą część 
legendy (nieraz połowę) przerobiono. Charakteryzu-
je to zwłaszcza pracę rytowników mennicy miejskiej  
w Gdańsku (zob. nr 360, 432, 443, 485). Na szelą-
gu nr 360 wyraźnie widać, że do dobrze zachowanej 
drugiej połowy legendy (POLON) dodano powtór-
nie KASIMIRUS, skutkiem czego K podwojono, 
a zabrakło miejsce na R(ex). Na rewersie zaś spod 
końcowym wyrazie DANc przebija UIT ze starego 
stempla. Spośród szelągów krzyżackich takim przy-

wigs von. Erlichshausen (Kat. Nr. 1666 und 1672), statt 
PRU tritt PNU auf. In einigen Fällen wurden ähnliche 
Zeichen wie die fehlenden geschafft. Zum Beispiel hat 
man in der Thorner Münzstätte anstelle des Buchstaben N 
in einer Anzahl von Varianten des Typs III und IV II an-
gebracht (siehe 208, 209, 221, 226), und den Buchstaben 
M auf der Vorderseite der Münze Nr. 179 mit III ersetzt. 
Der Buchstabe P auf dem Schilling des Hochmeisters Mi-
chaels Nr. 1492 wurde auf eine solche Weise geformt, dass 
man deutlich herabgesetzte I und O geschlagen hat.

Es gibt auch Umschriften, die nicht standardmäßige, 
d.h. kleinere oder größere als die anderen Einzelbuchsta-
ben enthalten (auf den städtischen Münzen Thorns Nr. 172-
176 und 195; Danzigs – Nr. 320, 333, 397, 405, 407). Von 
der Größe der anderen Buchstaben der Umschrift weicht 
die Abbreviatur PRU auf den Ordensschillingen Nr. 826, 
835, 838, 1636, 1713, 1718, 1736, 1742, 1744 und 1805 
ab. Auch in diesem Fall konnte die Abweichung durch den 
vorübergehenden Mangel an brauchbaren Punzen mit ent-
sprechenden Abmessungen verursacht worden sein.

Es gibt zahlreiche Fälle, die von einer intentionellen, 
zweimaligen Einprägung mit Hilfe der Punze eines oder 
zwei Buchstaben (übereinander) auf den Münztempeln 
zeugen.. Der Graveur wollte offenbar den mit einer be-
schädigten Punze geprägten Buchstaben korrigieren. Ähn-
liche Sorgfalt zeigen Graveure der städtischen Münzstätte 
in Thorn (Münzen Nr. 105, 106, 150, 151, 183 und 198) 
sowie jener in Danzig (Münzen Nr. 259, 309, 463, 465, 
564). Unter den Ordensschillingen wurden solche Fälle 
auf Exemplaren aus der Zeit Michaels Küchmeister (Nr. 
692, 693, 695, 725, 730, 940, 943, 950, 1045, 1220, 1505, 
1511 und 1581), Heinrichs von Plauen (1672, 1684, 1702) 
und Heinrichs Reffle von Richtenberg (Nr. 1715, 1732 und 
1772) beobachtet. Vielleicht die Versuche, einen gebrauch-
ten Münztempel wieder brauchbar zu machen, werden 
auch von Schillingen bezeugt, mit korrigierten Stempeln 
geprägt, in denen ein großer Teil (manchmal die Hälfte) 
der Umschrift verarbeitet wurde. Besonders kennzeich-
nend ist das für die Arbeit der Graveure der städtischen 
Münzstätte in Danzig (siehe Nr. 360, 432, 443, 485). Beim 
Schilling Nr. 360 kann man klar erkennen, dass zu der gut 
erhaltenen zweiten Hälfte der Umschrift (POLON) deren 
Teil KASIMIRUS sekundär hinzugefügt wurde, was zu 
einer Verdopplung von K führte, dafür gab es aber nicht 
genug Platz für R(ex). Und auf der Rückseite, unter dem 
letzten Wort DANc hervor, kommt jetzt UIT vom alten 
Stempel zum Vorschein. Unter den Ordensschillingen sind 
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kładem są okazy nr 1731, 1739, 1742, 1744. Być może 
w mennictwie krzyżackim był to sposób na zaktuali-
zowanie przestarzałego, nieaktualnego już stempla 
(jak na ostatnich dwóch monetach, na których zdaje 
się dobito większą puncą QUaR oraz PRU). Takie 
odczucia nasuwają szczególnie szelągi wyróżniające 
się zachodzącymi w poprzek siebie częściami legend  
i tarczami herbowymi.

W przypadku, gdy mincerz stwierdził, że zbyt 
słabo odbił stempel na krążku, powtarzał tę czynność, 
w wyniku czego moneta otrzymywała dwukrotnie na-
łożoną (o nachodzących na siebie literach) legendę. 
Proporcjonalnie najliczniej występują takie przypadki 
na miejskich emisjach Gdańska (na 20 egz.). Spośród  
toruńskich uchwycono tylko 5 podobnych egzempla-
rzy. Ponad 20 takich legend zanotowano na szelągach 
Michała Küchmeistra. W skrajnych przypadkach le-
genda jest trzykrotnie nawarstwiona (tak jak na miej-
skim szelągu gdańskim nr 332).

Trudno dziś stwierdzić, czemu zawdzięczamy licz-
ne błędy, które stwierdzamy na legendach monet – czy 
to brakowi umiejętności, czy też zwyczajnemu nie-
dbalstwu rytownika. Najwięcej jest szelągów, na któ-
rych pominięto niektóre litery (nie chodzi oczywiście 
o stosowane od wczesnego średniowiecza abrewiacje,  
suspensje czy kontrakcje). Gros tych przypadków za-
rejestrowali już F. A. Vossberg i E. Bahrfeldt. W oma-
wianym skarbie uchwycono liczne nienotowane przez 
nich warianty (zaznaczone w niniejszym katalogu literą 
„v”); rzadziej na szelągach krzyżackich (nr 904, 948, 
1211, 1501, 1734) i miejskich emisjach Torunia (nr 51, 
101, 198), dość często – na szelągach miasta Gdańska 
(nr 263, 310, 350, 472, 473, 505, 561). Odwrotnością 
pominięcia liter przez rytowników jest umieszczanie 
liter dodatkowych, jak to ma miejsce na stemplach, któ-
rymi wybito szelągi nr 1502, 1712 i 1713. 

Innym wyrazem braku kompetencji czy rzetelno-
ści niektórych rytowników jest zamiana liter właści-
wych na stemplu, który odtwarzano, literami błędnymi 
(np. na szelągu Torunia nr kat. 88, na miejskich sze-
lągach Gdańska nr 575, 610 oraz na monetach krzy-
żackich nr 904, 1076, 1302, 1666, 1668, 1669, 1672). 

ein solches Beispiel die Exemplare Nr. 1731, 1739, 1742, 
1744. Vielleicht war es im Münzwesen des Deutschen Or-
dens eine Möglichkeit, einen bereits veralteten Stempel zu 
aktualisieren (wie bei den letzten zwei Münzen, auf denen 
scheinbar QUaR und PRU mit einer größeren Punze 
nachträglich eingeschlagen wurden). Einen solchen Ein-
druck hinterlassen besonders Schillinge, die sich durch 
quer überlappende Teilen der Umschriften und Wappen-
schilden auszeichnen.

In dem Fall, wenn ein Münzer festgestellt hatte, dass 
er den Münzstempel auf den Münzrohling zu schwach ge-
schlagen hatte, wiederholte er diesen Schritt, und als Er-
gebnis erhielt die Münze eine zweimal auferlegte (durch 
überlappende Buchstaben) Umschrift. Proportional gese-
hen, treten solche Fälle am zahlreichsten bei städtischen 
Emissionen in Danzig auf (auf 20 Exemplaren). Von den 
Thorner Prägungen wurden nur 5 ähnliche Exemplaren 
erbeutet. Mehr als 20 solcher Umschriften wurden auf Mi-
chaels Küchmeister Schillingen registriert. Im Extremfall 
wird die Umschrift dreimal geschichtet sein (wie auf dem 
Danziger städtischen Schilling Nr. 332).

Es ist heute schwer festzustellen, womit zahlreiche 
Fehler zu erklären siond, die man in den Umschriften der 
Münzen findet, - sei es das Fehlen von Fähigkeiten oder die 
einfache Nachlässigkeit des Graveurs. Es gibt viele Schil-
linge, auf denen einige Buchstaben weggelassen werden 
(es handelt sich wohl nicht um die seit dem frühen Mittel-
alter verwendeten Kontraktionen, Suspensionen oder Ab-
breviaturen). Die meisten dieser Fälle wurden bereits von 
F.A. Vossberg und E. Bahrfeldt registriert. In dem bespro-
chenen Schatzfund wurden zahlreiche, von ihnen nicht no-
tierte Varianten, erfasst (in diesem Katalog mit dem Buch-
staben „V“ markiert): seltener auf Ordensschillingen (Nr. 
904, 948, 1211, 1501, 1734) und städtischen Emissionen 
Thorns (Nr. 51, 101, 198), ziemlich oft – auf Schillingen 
der Stadt Danzig (Nr. 263, 310, 350, 472, 473, 505, 561). 
Das Gegenteil von dem Weglassen von Buchstaben durch 
Graveure, ist die Anbringung zusätzlicher Buchstaben, wie 
es auf den Münzstempeln, mit denen Schillinge Nr. 1502, 
1712 und 1713 geprägt wurden, der Fall ist.

Ein weiterer Ausdruck des Mangels an Kompetenz 
oder an Gediegenheit einiger Graveure ist das Austau-
schen von richtigen Buchstaben auf dem rekonstruierten 
Stempel gegen verkehrte Buchstaben (z.B. auf dem Thor-
ner Schilling Kat. Nr. 88, auf den städtischen Schillingen 
Danzigs Nr. 575, 610 sowie auf den Ordensmünzen Nr. 
904, 1076, 1302, 1666, 1668, 1669, 1672). Die Revers-
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Stemple rewersowe szelągów nr 1666 i 1672 stano-
wią późniejsze odwzorowanie znanych Bahrfeldtowi 
stempli nr 786–789. Zawierają bowiem w stosunku do 
nich pomyłkę wtórną: literę N zamiast R w suspensji 
PRU. Podobnie ma się rzecz ze stemplem rewerso-
wym szelągów nr kat. 1668 i 1669 z wtórnym błędem 
rytowniczym w środkowej części legendy: DNOb- 
UM zamiast DNORUM. Tym samym stworzono 
nowe, nienotowane w korpusie odmiany.

Niestaranności rytowników stempli dowodzą wid-
niejące w legendach monetarnych pojedyncze litery, 
odbite wyżej lub niżej względem pozostałych (nr 151, 
203, 257, 291, 302, 306, 638, 641, 645, 1706, 1736, 
1805). 

Zbytnim pośpiechem w procesie bicia tłumaczyć 
należy powszechnie występujące na monetach poru-
szenie stempla. Legenda takiej monety jest rozedrga-
na, część liter posiada podwójne kontury. Zjawisko to 
da się zaobserwować na co trzeciej/czwartej monecie 
ze skarbu. Rzadziej występuje tylko na emisjach Pawła 
von Rusdorf, Ludwika von Erlichschausen i Marcina 
Truchsessa. Nagminna jest także obecność szelągów 
z decentrycznie wybitym (przesuniętym względem 
centrum krążka monetarnego) stemplem. Przesunięcie 
stempla cechuje zarówno emisje miast Prus Królew-
skich, jak i Państwa Krzyżackiego. 

Wśród monet ze skarbu zanotowano szereg 
egzemplarzy podwójnie bitych. Różnią się od tych 
posiadających mocno poruszony stempel zachodzą-
cymi na siebie tarczami herbowymi w polu monety, 
rzadziej – zachodzącymi (nieraz ukośnie) częścia-
mi legend. Do tej grupy zakwalifikowałam ok. 75 
szt. 62% z nich ma przebity sam awers lub rewers, 
przy czym stempel drugiej strony jest często mniej 
lub bardziej poruszony. Na pozostałych przebite są 
obie powierzchnie. Aż 47 okazów nosi imię mistrza 
Michała, 3 – Henryka Reffle, 18 wypuściła mennica 
gdańska, resztę (5-8 szt.) – toruńska. W stosunku 
do jednostronnie przebitych monet można przyjąć, 
że mincerz najczęściej poprawiał wadliwie odbity 
stempel. Natomiast przypadki obustronne przebi-
tych okazów nie są tak jednoznaczne. Przyglądając 

stempel der Schillinge Nr. 1666 und 1672 sind eine spätere 
Abbildung Bahrfeldt bekannter Stempel Nr. 786-789. Sie 
enthalten nämlich einen in Bezug auf sie sekundären Feh-
ler: den Buchstaben N statt R in der Suspension PRU. 
Das gleiche gilt für den Reversstempel der Schillinge Nr. 
1668 und 1669 mit einem sekundären Graveurs Fehler im 
Mittelteil der Umschrift: DNObUM statt DNORUM. 
Somit sind neue, im Bahrfeldts Werke nicht notierten Va-
rianten entstanden.

Auf die Nachlässigkeit der Stempel-Graveure weisen 
die in Münzumschriften sichtbaren, höher oder niedriger re-
lativ zu dem Rest geprägten Einzelbuchstaben hin (Nr. 151, 
203, 257, 291, 302, 306, 638, 641, 645, 1706, 1736, 1805). 

Einer übermäßigen Eile sollte die häufig im Vorgang 
der Münzenprägung auftretende Stempelbewegung zuge-
schrieben werden. Die Umschrift einer solchen Münze ist 
vibrierend, einige der Buchstaben haben doppelte Umrisse. 
Dieses Phänomen kann bei jeder dritten/vierten Münze aus 
dem Schatzfund beobachtet werden. Nur auf den Prägungen 
Pauls von Rüßdorf, Ludwigs. von Erlichshausen und Mar-
tins Truchseß kommt es seltener vor. Die Präsenz von Schil-
lingen mit einem dezentral geprägten (von der Mitte des 
Münzrohlings versetzten) Münzstempel ist ebenfalls weit 
verbreitet. Die Stempelverschiebung ist sowohl für Ausga-
ben der Städte Königlich-Preußens, wie auch Emissionen 
des Deutschen Ordensstaates kennzeichnend.

Unter den Münzen aus dem Schatzfund gab es meh-
rere Exemplare, die doppelt geschlagen wurden. Sie di-
vergieren von denen, die einen stark bewegten Stempel 
haben in überlappenden Wappenschilden in dem Münzen-
feld, seltener – in den überlappenden (oft diagonal) Um-
schriftteilen. Ich habe ungefähr 75 Stücke für diese Gruppe 
qualifiziert, von denen 62% doppelt geschlagene Vorder- 
oder Rückseite haben, wobei der Stempel der anderen 
Seite oft mehr oder weniger bewegt ist. Bei den übrigen 
sind beide Oberflächen doppelt geschlagen. So viele wie 
47 Exemplare tragen den Namen des Hochmeisters Mi-
chaels, 3 – Heinrichs Reffle von Richtenberg, 18 hat die 
Danziger Münzstätte emittiert, den Rest (5-8 Stück) – die 
Thorner. In Bezug auf die einseitig doppelt geschlagenen 
Münzen kann davon ausgegangen werden, dass der Mün-
zer am häufigsten den schlecht eingeschlagenen Stempe-
labdruck korrigierte. Dagegen sind die Fälle beiderseitig 
doppelt geschlagenen Exemplare nicht so eindeutig. Bei 
näherem Hinsehen auf den Inhalt von überlappenden, oft 
verworrenen Umschriften sowie von überlappenden oder 
ineinander greifenden Schilden, habe ich keine Fälle der 
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się wnikliwie treści zachodzących na siebie, nie-
jednokrotnie pogmatwanych legend oraz nakłada-
jących się lub zazębiających wzajemnie tarcz nie 
stwierdziłam przypadków przebijania szelągów 
krzyżackich stemplami mennic Prus Królewskich 
czy odwrotnie. I tak na rewersach szelągów Michała 
Küchmeistra nr 724, 977, 1579 i 1580 spod tarczy 
zakonnej widnieje zarys tarczy wielkiego mistrza,  
a na 1585 – Zakonu. Na awersach nr 1580 i 1585 zaś 
spod tarczy wielkiego mistrza przebija odpowiednio 
tarcza Zakonu oraz wielkiego mistrza. Zatem proce-
der przebijania stempli zarówno monet polskich, jak 
i krzyżackich uprawiano, by uzdatnić je do obiegu  
w przypadku, gdy były one bardzo wytarte, ale być 
może też, by zaadaptować monety poprzedniego mi-
strza do własnego mennictwa (w czasach Henryka 
Reffle stopa mennicza była porównywalna ze sto-
pą ustaloną dla monet Henryka Reuss von Plauen). 
Przetapianie i ponowne wybijanie szelągów zużytych 
było nieopłacalne.

Na wielu monetach da się zaobserwować nega-
tyw krzyża lub tarczy ze strony odwrotnej, stanowiący 
efekt mocniejszego uderzenia w stemplu. 

Posiadamy wreszcie kilka jednostronnie wybi-
tych szelągów: nr 617 posiada tylko niewyraźny stem-
pel awersu, a nr 618 – rewersu. Szeląg nr 1589 ma na 
rewersie jedynie negatyw awersu monety, którą min-
cerz wybił uprzednio i nie usunął z tłoku dolnego. 

Pewną ciekawostką jest okaz nr 541, którego le-
gendy awersu i rewersu celowo ułożono dokoła prawie 
elipsoidalnego pola, zawierającego fragmenty odpo-
wiednio orła jagiellońskiego oraz tarczy pod koroną. 
W legendach zabrakło po kilka (jedna, dwie) liter – 
tych zazębiających się w obu narożnikach pseudoelip-
sy. 

Dużą grupę tworzą monety noszące ślady uszko-
dzenia lub zużycia stempla menniczego, powodujące 
nadwyżki metalu w miejscu pęknięcia stempla lub 
zniekształcenia legendy. Szelągi o wyżej wymie-
nionych cechach występują zarówno wśród emisji 
Władysława Jagiełły (nr 6, 26), emisji miast Prus 
Królewskich (7 toruńskich i 17 gdańskich), jak i sze-

Überprägung der Ordensschillinge mit Prägestempeln 
der Münzstätten Königlich-Preußens, oder umgekehrt, 
feststellen können. Und so ist auf den Rückseiten der 
Schillinge Michaels Küchmeister Nr. 724, 977, 1579 und 
1580 unter dem Ordensschild der Umriss des Schildes des 
Hochmeisters, und auf Nr. 1585 – das des Ordens zu se-
hen. Auf den Vorderseiten Nr. 1580 und 1585, von unter 
dem Schild des Hochmeisters hervor, kommt das Schild 
entsprechend des Ordens und des Hochmeisters zum Vor-
schein. Also wurde das Doppelschlagen sowohl der pol-
nischen wie auch der des Ordens Münzstempel praktiziert, 
um die Münzen zum Umlauf brauchbar machen im Falle 
wenn sie sehr abgenutzt waren, aber vielleicht auch, um 
die Münzen des vorherigen Hochmeisters eigener Münz-
prägung zu adaptieren (in der Zeit von Heinrich Reffle von 
Richtenberg waren die Münzfüße mit denen vergleichbar, 
die für die Münzen Heinrichs Reuß von Plauen festgelegt 
wurden). Es war unrentabel, die gebrauchten Schillinge zu 
schmelzen oder diese erneut zu prägen.

Auf vielen Münzen kann man ein Kreuz- oder 
Schildnegativ der Rückseite sehen, was der Effekt eines 
stärkeren Stempelschlages  ist.

Wir haben schließlich ein paar einseitig geprägten 
Schillinge: Nr. 617 hat nur einen undeutlichen Stempel 
der Vorderseite und Nr. 618 – den Stempel der Rückseite. 
Schilling Nr. 1589 hat auf der Rückseite einzig das Ne-
gativ der Vorderseite einer Münze, die der Münzmeister 
zuvor geprägt hatte und diese aus dem Unterstempel nicht 
entfernte.

Eine Kuriosität ist das Exemplar Nr. 541, dessen 
Umschriften der Vorder- und Rückseiten um ein fast 
ellipsoides Feld absichtlich angeordnet wurden, das 
Fragmente entsprechend eines Jagellonischen Adlers 
sowie eines Schildes unter der Krone enthalten. In 
Umschriften haben je ein paar (ein, zwei) Buchstaben 
gefehlt – diejenigen, die in beiden Ecken der Pseudoe-
llipse ineinandergreifen.

Eine große Gruppe besteht aus Münzen, die Spuren 
von Beschädigung oder Abnutzung des Münzprägestem-
pels aufweisen, wodurch an der Stelle des Stempelbruchs 
überschüssiges Metall oder Verzerrungen der Umschrift 
entstehen. Schillinge mit oben genannten Merkmalen tre-
ten sowohl unter den Emissionen von Władysław Jagiełło 
(Nr. 6, 26), den Städte Königlich-Preußens (7 Thorner und 
17 Danziger Schillinge), wie auch unter den Ordensschil-
lingen (etwa 30 Stück, geprägt während der Herrschaft 

75



lągów krzyżackich (około 30 szt. wybitych za rządów 
Michała Küchmeistra i 15 – za rządów innych mi-
strzów, zwłaszcza Marcina Truchsessa). Zatem i pod 
tym względem przoduje mennica w Gdańsku.

Niektóre cechy indywidualne monet z naszego 
skarbu nie są pochodzenia pierwotnego. Powstały 
później, po zdeponowaniu skarbu w naczyniu oraz po 
wydobyciu ich na światło dzienne – podczas ich prze-
chowywania w rulonikach i w procesie ich konserwa-
cji. Chodzi tu w szczególności o odciśnięte na legen-
dach krawędzie monet z bezpośredniego sąsiedztwa, 
o częściowe spłaszczanie tych legend i o ukruszone 
częściowo litery. Inne, trudniejsze do jednoznacznego 
określenia uszkodzenia na monetach mogą być także 
łączone z zużyciem stempli menniczych bądź zuży-
ciem samej monety.

Z powodu braku odpowiednich analiz składu 
chemicznego, trudno jest ocenić rzeczywistą zawar-
tość srebra w szelągach z naszego skarbu w stosunku 
do przyjętych w poszczególnych okresach założeń, 
wynikających z reform monetarnych przeprowadza-
nych przez kolejnych mistrzów oraz obowiązujących  
w mennicach miast Prus Królewskich. W trakcie opra-
cowania skarbu stwierdzono liczną obecność okazów 
o najwyraźniej zawyżonej domieszce miedzi. Wyróż-
niały się one zabarwieniem różowym, spowodowanym 
„wyciągnięciem” na ich powierzchnię nadmiernej za-
wartości miedzi. Jest to skutek zachodzących zmian 
korozyjnych podczas ich zalegania w ziemi, a następ-
nie procesów chemicznych w trakcie konserwacji na 
początku lat 80. XX w. W 2004 r. do tej kategorii zali-
czono co najmniej 75 monet bitych za rządów Michała 
Küchmeistra (ponad 8%). W obrębie poszczególnych 
grup emisyjnych rozkładają się one następująco: spo-
śród szelągów typu II i III E. Bahrfeldta stanowią 3%; 
spośród typu IV/7 – 8%; spośród typu IV/8 – 12%; 
spośród typu IV/9 – 25%; spośród typu V/10 – 8%; 
spośród typu VI/11 – 20%. Wśród emisji następnych 
mistrzów Zakonu pojedyncze analogiczne okazy poja-
wiają się za rządów Ludwika von Erlichschausen. Za 
to stanowią 10% szelągów Henryka Reffle, w których 
zawartość czystego kruszcu sięgała zaledwie ok. 0,33 g. 

Michaels Küchmeister und 15 – unter der Regierung an-
derer Hochmeister, insbesondere Martins Truchseß) auf. 
Daher auch in dieser Hinsicht ist die Münzstätte in Danzig 
führend.

Einige individuelle Merkmale der Münzen aus un-
serem Schatzfund sind nicht primärer Herkunft. Sie sind 
später, nach Deponierung des Schatzes in einem Gefäß im 
Boden und nach Bergung der Münzen zum Tageslicht – 
während ihrer Aufbewahrung in Münzrollen und bei ihrer 
Konservierung entstanden. Es handelt sich insbesondere 
um die auf den Umschriften abgedrückten Münzenrän-
der der direkt benachbarten Münzen, um die teilweise 
Abflachung dieser Umschriften und die teilweise abge-
brochenen Buchstaben. Andere schwer eindeutig zu iden-
tifizierenden Schaden an Münzen können auch mit dem 
Verschleiß von Münzstempeln oder der Abnutzung der 
Münzen selbst kombiniert werden.

In Ermangelung geeigneter Analysen der chemischen 
Zusammensetzung, ist es schwierig, den tatsächlichen Sil-
bergehalt der Schillinge aus unserem Schatzfund in Be-
zug auf die in den jeweiligen Perioden angenommenen 
Voraussetzungen zu beurteilen, die sich aus den von auf-
einanderfolgenden Hochmeistern durchgeführten, und in 
den Münzstätten der Städte Königlich-Preußens geltenden 
Währungsreformen ergeben. Während der Bearbeitung des 
Schatzfundes hat man eine große Präsenz von Exemplaren 
mit einer deutlich überhöhten Beimischung von Kupfer 
festgestellt. Sie zeichneten sich durch eine rosafarbene Ver-
färbung aus, die durch das Auftreten einer größeren Kup-
fermenge an ihren Oberflächen verursacht wurde. Dies ist 
ein Effekt der eintretenden Korrosionsveränderungen als 
sie im Boden lagen und dann der Wirkung der chemischen 
Prozesse im Laufe der konservatorischen Behandlung zu 
Beginn der 80er Jahre. Im Jahre 2004 wurden zu dieser 
Kategorie mindestens 75 Münzen gezählt, geprägt wäh-
rend der Regierungsjahren Michaels Küchmeister (über 
8%). Innerhalb bestimmter Emissionsgruppen teilen sie 
sich wie folgt auf: Schillinge vom Typ. II und III nach E. 
Bahrfeldt machen 3%; vom Typ IV/7 – 8%; vom Typ IV/8 
– 12%; vom Typ IV/9 – 25%; vom Typ V/10 – 8%; vom 
Typ VI/11 bis 20% aus. Unter den Ausgaben der nächsten 
Hochmeister des Ordens erscheinen analoge Einzelexem-
plare während der Herrschaft Ludwigs von Erlichshausen. 
Aber stellen sie 10% der Schillinge Heinrichs Reffle von 
Richtenberg, in denen der Gehalt an reinem Edelmetall nur 
ca. 0,33 g erreicht. Schillinge Martins Truchseß enthiel-
ten von der Annahme her so wenig Silber (0,27 g), dass 
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Szelągi Marcina Truchsessa z założenia zawierały 
tak mało srebra (0,27g), iż nie dziwi, że sztuki o za-
niżonej próbie osiągają aż 24% jego emisji w skar-
bie. Pod tym względem sytuacja szelągów miast Prus 
Królewskich kształtuje się nieco odmiennie. Najlepiej 
prezentuje się mennictwo Elbląga, gdzie nie zanoto-
wano podobnego zjawiska. Spośród monet wybitych  
w Toruniu, zabarwionych na różowo egzempla-
rzy było 5%. Najwyższy jest odsetek tych szelągów 
(8,5%) spośród emisji gdańskich. Aktualnie, w 2018 r.,  
w przypadku okazów w których domieszka była 
mniejsza, powierzchnia monet pokryła się lekką paty-
ną i ich wygląd nie odbiega od normy. W zależności od 
ilości miedzi mają jaśniejszą lub ciemnoszarą srebrną 
powierzchnię. Gros jednak zachowało wygląd jak po 
konserwacji. Z wcześniej wyselekcjonowanych sze-
lągów Michała Küchmeistra w tej grupie znalazło się 
nadal ok. 50 szt. (5,3% wszystkich jego monet w skar-
bie), a z emisji Henryka Reffle – 5 szt. (8,5%). Ilość 
analogicznych  szelągów Marcina Truchsessa pozosta-
ła niezmienna. Wśród emisji gdańskich naliczono 10 
szt. o różowej powierzchni, a spośród toruńskich – 7.   

W omawianym skarbie wychwycono grupę szelą-
gów prawdopodobnie fałszywych. Ich zazwyczaj mie-
dziane jądro wyraźnie przebija spod resztek srebrnej 
powłoki. Uchwycono je zarówno wśród emisji miej-
skich, jak i szelągów krzyżackich. Z wyprodukowanych  
w Toruniu monet zanotowano 5 szt. wybitych normal-
nymi stemplami (nr 61, 142, 174, 214 i 224). Tu na 
szczególną uwagę zasługuje okaz nr 174. Jego stemple 
awersu i rewersu łączą się z pięcioma innymi szelągami 
ze skarbu o normalnej próbie srebra. Gdyby badania me-
talograficzne potwierdziły powyższe stwierdzenie, mie-
libyśmy namacalny dowód, iż fałszowanie następowało 
w samej mennicy i że proceder ten był tolerowany przez 
jej zwierzchnictwo. Spośród monet bitych w Gdańsku 
miedziane jądro posiadają nr. 385, 486, 494 i 592. Z nich 
nr 494 ma pomyloną legendę. Z emisji krzyżackich do 
omawianej grupy należą szelągi Michała Küchmeistra nr 
1307, 1413, 1525, 1550, 1618-1620 oraz Marcina Tru-
chsessa – nr 1774. W tej grupie również zarejestrowano 
okazy z pomyloną legendą – nr 1413 i 1774.

es nicht verwunderlich ist, dass die Exemplare mit redu-
ziertem Feingehalt, so viel wie 24 % seiner Emission im 
Schatzfund erreichen. In dieser Hinsicht ist die Situation in 
den Städten Königlich-Preußens etwas anders. Am besten 
präsentiert sich die Elbinger Münzprägung, wo kein ähn-
liches Phänomen verzeichnet wurde. Von den in Thorn ge-
prägten Münzen waren 5% der Exemplare in pink gefärbt. 
Der höchste Prozentanteil dieser Schillinge (8,5%) ist bei 
den Danziger Emissionen zu finden. Derzeit, im Jahre 
2018, im Falle von Exemplaren, in denen die Beimischung 
kleiner war, wurde die Oberfläche der Münzen mit einer 
leichten Patina bedeckt und ihr Aussehen weicht nicht von 
der Norm ab. Je nach Kupfergehalt haben sie eine hellere 
oder dunkelgraue Silberoberfläche. Die meisten von ihnen 
haben ihr Aussehen als nach der Konservierung erhalten. 
Von zuvor ausgewählten Schillingen Michaels Küchmei-
ster waren in dieser Gruppe weiter ca. 50 Stück (5,3% aller 
Münzen in dem Schatzfund) und aus der Emission Hein-
richs Reffle von Richtenberg – 5 Stück (8,5%) vorhanden. 
Anzahl der analogen Schillinge von Martin Truchseß blieb 
unverändert. Unter den Danziger Emissionen wurden 10 
Stück mit einer rosafarbigen Oberfläche und unter den 
Thorner – 7 Stück gezählt.

In dem besprochenen Schatzfund wurde eine Grup-
pe wahrscheinlich falscher Schillinge gefangen. Ihr üb-
licherweise Kupferkern zeigt sich deutlich von unter der 
Reste der Silberschicht hervor. Sie wurden sowohl unter 
den städtischen Emissionen als auch unter den Ordens-
schillingen erfasst. Von den in Toruń produzierten Münzen 
wurden 5 Stück verzeichnet, die mit normalen Münzstem-
peln geprägt wurden (Nr. 61, 142, 174, 214 und 224). Er-
wähnenswert ist hier das Exemplar Nr. 174. Seine Stempel 
der Vorder- und Rückseite werden mit fünf weiteren Schil-
lingen aus dem Schatz mit einer normalen Silberprobe 
verbunden. Würden metallographische Untersuchungen 
die obige Aussage bestätigen, würden wir greifbare Be-
weise haben, dass Fälschungen in der Münzstätte selbst 
erfolgten, und dass diese Praxis durch ihre Oberherrschaft 
geduldet wurde. Von den in Danzig geprägten Münzen ha-
ben den Kupferkern die Nummer 385, 486, 494 und 592. 
Von ihnen Nr. 494 hat eine fehlerhafte Umschrift. Von den 
Ordensemissionen gehören zu der besprochenen Gruppe 
Schillinge Michaels Küchmeister Nr. 1307, 1413, 1525, 
1550, 1618-1620 und Martins Truchseß – Nr. 1774. In die-
ser Gruppe wurden auch Exemplare mit fehlerhafter Um-
schrift – Nr. 1413 und 1774 aufgezeichnet.
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Stan zachoWania Monet

Ogólny stan zachowania monet ze skarbu z Cho-
miąży Księżej pozostawia sporo do życzenia. Nie 
wynika to jedynie z intensywności i czasokresu ich 
pozostawania w obiegu. Wpłynęły na to także oko-
liczności ich znalezienia oraz sposób przechowywania 
w czasach najnowszych. Półroczne zaleganie w polu 
w okresie jesienno-zimowym spowodowało skorodo-
wanie znacznej ich części. Wieloletnie przechowywa-
nie w rulonikach przez mgr J. Żurka też odcisnęło na 
nich swoje piętno; ich warstwa powierzchniowa była 
czasami naruszana podczas ich rozdzielania w trak-
cie konserwacji. Bardzo wyraźnym efektem takiego 
przetrzymywania są ślady krawędzi sąsiedniej monety 
– górnej czy dolnej – odciśnięte na ich powierzchni.  
W przypadku legend powodowało to ich spłaszczenia, 
a niejednokrotnie – uszkodzenia pojedynczych lub 
kilku liter legendy. To wtórne pogorszenie pierwotne-
go stanu monet ze skarbu w niektórych przypadkach 
dodatkowo utrudniało precyzyjną identyfikację dane-
go egzemplarza oraz interpretację jego cech indywi-
dualnych. Przeszkadzało także w określeniu stopnia 
wytarcia (a więc intensywności obiegu) monety i od-
różnieniu tej cechy od jej „niedobicia”. Zakłócało też 
prześledzenie obserwowanych w innych skarbach za-
leżności stanu zachowania monet od ich chronologii. 
Pod tym względem wyróżniają się jedynie zdecydo-
wanie lepsze stany emisji Marcina Truchsessa na tle 
nieźle zresztą zachowanych monet jego poprzednika 
Henryka Reffle. Tym tłumaczyć należy również nie-
wielką liczbę okazów bardzo dobrze czy doskonale 
zachowanych zwłaszcza wśród monet najmłodszych. 
Spośród emisji Marcina Truchsessa zakwalifikowano 
do nich tylko 3 egzemplarze, pozostałe 4 noszą jedy-
nie bardzo ładne awersy.

Bliższa analiza szelągów Marcina Truchssesa 
wykazała, że za „dobre” można uznać ok. 10 szt. (30% 
monet); za „niedobite” – 8, a za „wytarte” – 2 szt. Bar-
dzo ważnym wyznacznikiem w tym przypadku jest 
obecność śladów zużycia stempla na jego monetach. 
Występują one na 12 egzemplarzach (33%).

erhaltUnGSzUStanD Der MÜnzen

Der allgemeine Erhaltungszustand der Münzen 
aus dem Schatzfund von Chomiąża Księża lässt viel zu 
wünschen übrig. Dies liegt nicht nur an Intensität und 
Dauer ihrer Zirkulation. Darauf hatten Einfluss auch die 
Fundumstände und die Art und Weise der Aufbewah-
rung der Fundstücke in neuesten Zeiten. Das halbjähr-
liche Liegenbleiben auf dem Feld im Herbst und Win-
ter führte zur Korrosion deren wesentlichen Teils. Ihre 
Langzeitaufbewahrung von Mgr. J. Żurek in Münzrol-
len, hat auch ihre Spuren hinterlassen: bei ihrem Aus-
einandertrennen während der Konservierung, wurde 
ihre Oberflächenschicht manchmal beschädigt. Ein sehr 
deutlicher Effekt derart Lagerung sind die von einer 
Nachbarmünze – der oberen oder der unteren – überlas-
senen Randspuren, eingedrückt auf ihrer Oberfläche. Im 
Falle der Umschriften bewirkte dies ihre Abflachung, 
und oftmals – Beschädigung einzelner oder mehreren 
Buchstaben der Umschrift. Diese sekundäre Verschlech-
terung des ursprünglichen Zustands der Münzen aus 
dem Schatzfund hat in einigen Fällen zusätzlich verhin-
dert, ein gegebenes Exemplar präzise zu identifizieren 
und seine  individuellen Merkmale zu interpretieren. 
Es behinderte auch die Bestimmung des Abnutzungs-
grades (und daher der Zirkulationsintensität) der Mün-
ze und die Unterscheidung dieses Merkmals von ihrer 
„Prägeschwäche“. Es störte auch, die in anderen Fun-
den beobachtete Abhängigkeit des Erhaltungszustandes 
der Münzen von ihrer Chronologie zu verfolgen. Inso-
fern zeichnen sich nur die deutlich besseren Zustände 
der Emissionen Martins Truchsess vor dem Hintergrund 
der schließlich doch ganz gut erhaltenen Münzen seines 
Vorgängers Heinrichs Reffle aus. Damit sollte man auch 
die geringe Anzahl von sehr gut oder perfekt erhaltenen 
Exemplaren, vor allem unter den jüngsten Münzen er-
klären. Aus der Ausgabe der Marcin Truchsess waren 
nur drei Exemplare zu ihnen qualifiziert, die restlichen 
vier tragen nur sehr schöne Vorderseiten.

Eine genauere Analyse der Schillinge Martins 
Truchsses zeigte, dass etwa 10 Stück (30% der Mün-
zen) als „gut“ angesehen werden können; für „schwach 
geprägt“ – 8, und für „abgenutzt“ – 2 Stück. Ein sehr 
wichtiger Indikator in diesem Fall ist das Vorhandensein 
von Spuren der Stempelabnutzung, auf seinen Münzen. 
Sie erscheinen auf 12 Exemplaren (33%).
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Wśród monet omawianego skarbu znalazły się 
dwa niecałe okazy. Oba należą do mennictwa Michała 
Küchmeistra i oba są przełamane. Nr 1358 to połów-
ka, nr 1391 – 1/3 szeląga.

DatoWanie SKarbU

Bliższe określenie czasu zgromadzenia depozytu  
z Chomiąży Księżej jest dość utrudnione. Czterokrotna 
przewaga emisji miejskich Prus Królewskich z 2. poł. 
XV w. nad zawartymi w skarbie monetami krzyżackimi  
z tego samego okresu jest pewnym wskaźnikiem pod 
względem ustalenia miejsca jego gromadzenia. Prze-
mawia ona na korzyść terenów Królestwa Polskie-
go. Natomiast pomimo tego, że należą, obok szelą-
gów współczesnych im mistrzów Zakonu, do grupy 
najpóźniejszych w depozycie, nie możemy ich wyko-
rzystać do sprecyzowania czasu uformowania i wska-
zania terminus post quem depozytu. Jakkolwiek po-
chodzą z mennic bliżej położonych względem obszaru 
Pałuk i szybciej tu dotarły, aniżeli bite po wojnie trzyna-
stoletniej w oddalonym Królewcu monety krzyżackie,  
z braku ich ścisłego datowania nie sposób stwierdzić, jak 
rozkładają się w czasie. W tej sytuacji wyznacznika za-
kończenia procesu tezauryzacyjnego i czasu złożenia do 
ziemi naszego depozytu musimy szukać wyłącznie wśród 
najmłodszych emisji krzyżackich, tych mistrza Marcina 
Truchsessa (1477-1489). Przydatny pod tym względem 
jest także zaobserwowany podczas analizy struktury chro-
nologicznej narastający udział emisji mistrzów zarządza-
jących Zakonem w 2. poł. XV stulecia. W naszym skarbie 
reprezentowany jest tylko typ pierwszy szelągów Marcina 
Truchsessa. Brak typu II przemawia za tym, że depozyt 
zamknięto przed wprowadzeniem go do obiegu. E. Bah-
rfeldt nie podał jednak bliższych wskazówek co do chro-
nologii obu wyemitowanych typów. Brak też wydarzeń 
historycznych, które pozwalałyby usytuować te emisje  
w czasie 12-letnego zarządzania Zakonem Marcina Tru-
chsessa. Pozostaje nam jedynie sięgnąć po informacje 
wypływające z cech indywidualnych samych monet. Tu, 
z przyczyn już przedstawionych, najbardziej pomocnym 
wydaje się być nie tyle stopień ich wytarcia, co wyżej wy-

Unter den Münzen des besprochenen Fundes be-
fanden sich zwei unvollständige    Exemplare. Beide ge-
hören zur Prägung von Michael Küchmeister und beide 
sind gebrochen. Nr. 1358 ist die Hälfte, Nr. 1391 – 1/3 
des Schillings.

DatierUnG DeS SchatzFUnDeS

Es ist ziemlich schwierig den Zeitpunkt zu bestim-
men, an dem der Depot von Chomiąża Księża gesammelt 
wurde. Vierfaches Überwiegen der städtischen Emissi-
onen Königlich-Preußens aus der 2. Hälfte des 15. Jahr-
hunderts gegenüber den im Schatzfund enthaltenen Or-
densmünzen aus derselben Zeit ist ein gewisser Indikator 
in Bezug auf die Bestimmung seines Sammlungsortes. 
Diese Tatsache spricht für Gebiete des Königreichs Po-
len. Jedoch ungeachtet dessen, dass sie, neben den Schil-
lingen zeitgenössischer Ordenshochmeister, einer Grup-
pe der am spätesten geprägten Münzen gehören, können 
wir sie nicht dazu verwenden, um den Zeitpunkt der De-
potbildung zu präzisieren und seinen terminus post quem 
anzugeben. Obwohl sie aus den näher an der Pałuki-Ge-
gend gelegenen Münzstätten kommen und schneller als 
die nach dem Dreizehnjährigen Krieg im fernen Königs-
berg geprägten Ordensmünzen hierher angelangt sind, 
sind wir wegen Mangel an ihrer genauen Datierung unfä-
hig zu sagen, wie sie zeitlich verteilt sind. In dieser Situa-
tion müssen wir nach einer Determinante des Endpunkts 
des Thesaurierungsprozesses und des Zeitpunkts der 
Deponierung unseres Schatzes im Boden, ausschließlich 
unter den jüngsten Ordensemissionen, jenen des Hoch-
meisters Martins Truchseß (1477-1489) suchen. In dieser 
Hinsicht behilflich ist auch der während der Analyse der 
chronologischen Struktur beobachtete steigender Anteil 
an Emissionen der den Deutschen Orden in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts verwaltenden Hochmeister. 
In unserem Schatzfund ist nur der erste Typ von Martin 
Truchseß Schillingen vertreten. Das Fehlen vom Typ II 
deutet darauf hin, dass der Depot geschlossen wurde, be-
vor dieser Typ in Umlauf gesetzt wurde. E. Bahrfeldt gab 
jedoch keine weiteren Hinweise zur Chronologie beider 
Typen. Es gibt auch keine historischen Ereignisse, die 
es erlauben würden, diese Emissionen während Martins 
Truchseß 12-jähriger Verwaltungstätigkeit zu situieren. 
Wir können nur nach Informationen greifen, die aus den 
individuellen Eigenschaften der Münzen selbst einflie-
ßen. Hierfür, aus bereits dargelegten Gründen, am hilf-
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mienione porównanie stanów zachowania monet ostatnich 
dwóch emitentów zakonnych oraz ślady zużycia stempli 
na ich powierzchniach. Wybicie aż 36% okazów najmłod-
szych zużytymi stemplami sugeruje, że emisje Marcina 
Truchsessa nie pochodzą z pierwszych lat jego zarzą-
dzania Zakonem. Od wprowadzenia stempli menniczych  
z imieniem nowego mistrza musiał upłynąć jakiś czas, 
by te zostały uszkodzone podczas ich użytkowania. Na 
tej postawie można przypuszczać, że monety te wypro-
dukowano gdzieś na przełomie lat 70. i 80. XV stulecia. 
Uwzględniając współzależność między składem chrono-
logicznym (zwłaszcza nasileniem ilości powojennych mo-
net krzyżackich) i latami wybicia emisji końcowych oraz 
czasem niezbędnym dla ich dotarcia na tereny Pałuk, mo-
żemy ostrożnie określić porę ostatecznego ukształtowania 
depozytu na pierwsze lata tej dekady. A zatem nasze zna-
lezisko zostało złożone do ziemi nie później niż w połowie 
lat 80. XV wieku.

reichsten scheint nicht so sehr der Grad ihrer Abnutzung 
zu sein, wie der oben erwähnte Vergleich von Erhaltungs-
zuständen der Münzen letzter zwei Ordensmünzherren 
sowie Abnutzungsspuren auf Oberflächen der Stempel 
zu sein. Die Prägung nicht weniger als 36% der jüngsten 
Exemplare mit gebrauchten Schlagstempeln legt nahe, 
dass die Emissionen Martins Truchseß nicht aus den er-
sten Jahren seiner Ordensverwaltung stammen. Seit der 
Einführung der Münzstempel mit dem Namen des neu-
en Hochmeisters musste einige Zeit vergehen, bis diese 
während ihres Gebrauchs beschädigt wurden. Auf dieser 
Grundlage ist anzunehmen, dass diese Münzen irgend-
wann um die Wende der siebziger und achtziger Jahre 
des fünfzehnten Jahrhunderts produzieret wurden. Unter 
Berücksichtigung der Interdependenz zwischen der chro-
nologischen Zusammensetzung (vor allem mit der Inten-
sität der Anzahl der Nachkriegsordensmünzen) und den 
Jahren der letzten Ausgaben sowie der für sie notwen-
diger Zeit, um das Pałuki-Gebiet zu erreichen, müssen 
wir die Zeit der endgültigen Depotbildung auf die ersten 
Jahre dieses Jahrzehnts vorsichtig bestimmen. So wurde 
unser Fund nicht später als Mitte der 80er Jahre des 15. 
Jahrhunderts im Boden deponiert.

WYKaz SKrÓtÓW 

AU - Akademia Umiejętności
Bft - E. Bahrfeldt, Die Münzen- und Medaillen-Sammlung in der Marienburg, t. I, Danzig 1901
Hás. - J. Hásková, České, moravské a slezské mince 10.-20. století. Národní Muzeum v Praze. „Chaurova  
    sbírka”, t. III, Pražské groše (1300-1526), Praha 1991
KDW - Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski
Kub. - S. Kubiak, Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), Wrocław 1970
PMA - Państwowe Muzeum Archeologiczne
Vos. - F. A. Vossberg, Münzen und Siegel der Preussischen Stadte Danzig, Elbing, Thorn, so wie der Herzöge  
    von Pomerellen im Mittelalter, Berlin 1841
Vos.G. - F. A. Vossberg, Geschichte der preussischen Münzen und Siegel von frühester Zeit bis zum Ende der  
    Herrschaft des Deutschen Ordens, Berlin 1843
UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
WN - Wiadomości Numizmatyczne
WNA - Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne
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Der Katalog verwendet die folgenden Zeichen und 
Abkürzungen:
/  ein vollständig abgenutzter Buchstabe der 
Umschrift
///  einige oder viele abgenutzte Buchstaben der 
Umschrift
( )  Buchstaben teilweise erhalten
Cu - Kupfer
leg.  - Umschrift
częśc. - teilweise
przykr. - Randzone
Av. - Vorderseite
Rv. - Rückseite

KataloG

W katalogu zastosowano następujące znaki i skróty:
/ jedna zupełnie wytarta litera legendy
/// kilka lub wiele wytartych liter legendy
(  ) litery częściowo zachowane
Cu - miedź
leg. - legenda
częśc. - częściowo
przykr. - przykrawędzie    
Av. - awers
Rv. - rewers
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POLSKA

Władysław II Jagiełło (1386-1434)

Mennica Kraków

Nr Awers Rewers
Waga

Średnica
Stan

Literatura

Trzeciaki
1393/1394 r.

1. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim (lotaryńskim). Pod jego 
ramionami litery MP. Nad tarczą 
litera (W). W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
///•WLA_IS///

Stempel przebity. W prawym polu 
monety w obwódce perełkowej 
połowa orła jagiellońskiego z leg-
endą otokową 
//bGIy•(PO)/// 
W l. polu – część stempla awersu  
z literami  ADI.  

0,58 g 
18 mm
wytarty

Kub. I, 2/2

1394/1395 r.

2. Jw., lecz pod lewym ramieniem 
krzyża odwrócone P. W otoku  
///A_ISL(A)/ 
Stempel przesunięty. 

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
///Iy•POLO///

0,73 g 
16,5 mm 
wytarty

Kub. II, ?/2

1395 r.

3. Jw., lecz pod krzyżem litery N(P). 
W otoku  
ÓMONb•///(_ISL)AI
Stempel przesunięty. Wytarty.

Jw., w otoku 
ÓRb///NIb
Stempel wytarty.

0,80 g  
16,8 mm  
nadkruszony
popękany

Kub. III, 2/1

1407 r. –

4. Jw., lecz bez znaków pod krzyżem. 
ÓMON///AI 
Stempel poruszony (początkowe 
litery zachodzą na siebie pionowo).

Jw., w otoku  
Ó.(Rb)//(S)°POLONIb 
Stempel przesunięty. 

0,50 g  
18,2 mm 
wytarty
krążek niereg.

Kub. VI, 1/1 v

Półgrosze koronne
1393/1394 r.

5. W polu korona trójlistna z dwo-
ma liliami w dolnych polach. Pod 
nią litera P. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
Ó///W(LaDIS)L/I
Stempel poruszony, przesunięty.

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
(ÓR)bGI(S•POL/N/b) 
Stempel przesunięty.

1,35 g   
21 mm  
popękany

Kub. I/5, 
legenda?

6. Jw., w otoku  
ÓMONb¨WLADISLAI
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku
ÓRbGIS¨POLONIb
Ślady pęknięcia stempla.

1,53 g  
20,6 mm 
b. dobry

Kub. I/6, 
leg. 5/1
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1396/1398 r.

7. W polu korona trójlistna z dwo-
ma liliami w dolnych polach. Pod 
nią litera N. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
ÓMON(b/WL)AD(I//A)I  
W otoku ślady korozji.

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
(ÓRb)/IS¨PO(L)O//b 
Stempel przesunięty.

1,70 g 
21,5 mm 
wytarty

Kub. II/1, leg. 
2/1

8. Jw., w otoku  
ÓMON/(¨W/AD)I/// 
Stempel przesunięty. W otoku ślady 
korozji.

Jw., w otoku 
(ÓRbG/S¨P)O(L)ONIb 
Stempel przesunięty.

1,52 g 
22 mm 
zatarty

Kub. II/1, leg. 
2/1

9. Jw., w otoku   
(Ó/M///WLADIS)LAI 

Jw.,  w otoku 
(ÓRbG/S¨POLON)Ib

1,45 g  
21,5 mm 
skorodowany 
popękany

Kub. II/1, leg. 
2/1

10. Jw., w otoku  
Ó(M)ONb¨WL(A)DISLAI
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku 
(¨Ó¨R)bGISÓPOLONI(b)
Stempel przesunięty.

1,27 g 
21,5 mm 
dość dobry 

Kub. II/11, 
leg. 2/9

1401–1402 r.

11. W polu korona trójlistna z dwo-
ma liliami w dolnych polach. Pod 
nią litery Ay. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
ÓMONb¨WLA///(AI)

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
(¨R)bGI(S¨PO/ONI)/ 

1,16 g 
21,5 mm 
wytarty
Av. niedobity

Kub. 
IV AS/1, 
leg. 1/?

12. Jw., w otoku  
ÓM//b¨WL///SLAI

Jw., w otoku 
Ó//(GIS¨///N)Ib
Stempel lekko przesunięty i po-
ruszony.

1,17 g  
21,5 mm 
popękany 

Kub. IV/
AS/2, leg. 1/1

1404–1405 r.

13. W polu korona trójlistna z dwo-
ma liliami w dolnych polach. Pod 
nią litery yA. W otoku między 
obwódkami perełkowymi 
/(MO///L)/DIS(L)//

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
¨Ó¨Rb///¨///Ib 
Stempel nieco poruszony, prze-
sunięty.

1,39g 
20,6 mm
wytarty

Kub. IV/
SA/1, 
leg. ?/3

1416–1422 r.

14. W polu korona trójlistna z dwo-
ma liliami w dolnych polach. Pod 
nią litera (F)‡ W otoku między 
obwódkami perełkowymi
/(MONb)´WL/(DISL)//
Legenda uszkodzona. Stempel nie-
co poruszony.

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
ÓRb//S´P(O///b)
Stempel nieco poruszony.

1,46 g 
23,3 mm
wytarty

Kub. VI/2, 
leg. 2/1

15. Jw., w otoku  
//(ONb´WLaDIS)///
Stempel niedobity.

Jw., w otoku 
ÓRbG///Ib
Stempel niedobity.

1,31 g 
21,1 mm 
popękany

Kub. VI/6

16. Jw., lecz pod koroną W‡. Resztki 
podwójnej obwódki perełkowej. 
W otoku resztki liter. Stempel po-
ruszony, mocno przesunięty.

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku 
resztki liter, w tym ÓbS///b 
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty. 

1,70 g 
21,5 mm 
wytarty
pęknięty

Kub. VII/2
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1431–1434 r.

17. W polu trójlistna korona z dwoma 
liliami w dolnych polach. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
ÓMONb¨(W)///aI
Stempel mocno przesunięty.

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
ÓRbG(IS)/(P)OLONIb

2,00 g
21 mm 
wytarty

Kub. XI/1, 
leg. 1/1

18. Jw., w otoku
ÓMONb´WL///(SL)aI
Stempel mocno przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

Jw., w otoku  
ÓRbGIS´PO(L)///(b)
Stempel poruszony.

1,56 g
19,5x22 mm
niedobity 
krążek niereg.

Kub. XI/7, 
leg. 5/3

19. Jw., w otoku  
Ó(M)ONb¨(W)LØDI(S)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ÓRbGI(Sµ)PO(LO/I)b

1,30 g 
21 mm  
wytarty 
popękany

Kub. XI/7, 
leg. 1/3

20. Jw., w otoku  
/ /(ONb/W)LØDI(SL)//

Jw., w otoku  
ÓRbG///
Stempel przesunięty. Ślady korozji.

1,46 g 
21x22 mm
niedobity
pęknięty

Kub. XI/7a

21. Jw., w otoku 
ÓMON///ØDISLaI

Jw., w otoku  
(Ó)///´PO(L/NI)b
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,12 g 
22 mm
skorodowany

Kub. XI/7a, 
leg. ?/3

22. Jw., w otoku 
///(N)b´WLØDI(S)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
ÓRbGIS´PO//(N)Ib
Złuszczenia na powierzchni.

1,54 g 
21 mm
niedobity

Kub. XI/7b, 
leg. 5-8/2

23. Jw., w otoku 
(ÓM/N)b(´WL) ØDISLØ 

Jw., w otoku 
RbGGSS´POLONIc
Przebicie stempla.

1,45 g 
22,5 mm

Kub. XI/8, 
leg. 6/3

24. Jw., w otoku 
ÓMONb´WL(/D/SL)//
Powierzchnia porysowana.

Jw., w otoku 
ÓRbGIS´POL//Ib

1,73 g  
22 mm

Kub. XI/9, 
leg. 5/3

25. W polu korona trójlistna z dwoma 
liliami w dolnych polach. Pod nią 
litera O. W otoku między obwód-
kami perełkowymi 
(Ó//Nb´WL/DISLØI)
Stempel poruszony, niedobity. 

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
ÓRbGI(S´POLO)NIb 

1,78 g 
22 mm

Kub. XII/2,
leg. 1/1

26. Jw., w otoku 
ÓM///(´W)LØ(DISL)ØI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
Ó(Rb///OLONIb)
Stempel zużyty, przesunięty.

1,23 g
22 mm
niedobity

Kub. XII/2, 
leg. 1/1

Mennica Lwów
Kwartniki lwowskie

1394–1400 r.

27. W polu lew wspinający się w l.  
W otoku między obwódkami pereł-
kowymi
¨MON(bTØ¨L)///UR

W polu orzeł jagielloński w koronie, 
w l. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
¨WL///LØUS¨RE¬

1,61 g 
21 mm  
wytarty

Kub. I, 
leg. 4/1

28. Jw., w otoku 
¨(MO)NbTØ(¨L)bMBUR

Jw., w otoku
ÓWLØ YI//ØUS¨Rb¬
Ślady korozji.

1,62 g 
21 mm 
pęknięty

Kub. I,
leg. 4/2
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29. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. Nad tarczą kółko. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
Ó(KA)SI(//R)US©GRPOLO 

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. Nad nią 
kółko. W otoku między obwódka-
mi perełkowymi
Ó(MONb)TA²TOR(UN//)SI 
Ślady zużycia stempla. Stempel 
przesunięty, lekko poruszony.

1,69 g      
20,5 mm 
skorodow. 

Vos. 10 v;
Kub. II/1

30. Jw., lecz bez kółka nad tarczą. 
W otoku  
ÓKA(SIMIR ©)GRPOLONI 

Jw., w otoku 
Ó¦/(O)NbTA²TORUNbN¦

1,59 g 
20 mm 
popękany 

Vos. 12;
Kub. I/6

31. Jw., w otoku  
ÓKASIMIR ©(G)/P(O)//NI 
Powierzchnia popękana.

Jw., w otoku  
Ó²MONbTA²//RUNbN²

1,64 g 
21 mm  
popękany 
zawyż. % Cu

Vos. 14;  
Kub. I/6

32. Jw., w 
ÓKASIM(I)//GRPOLONI 

Jw., w otoku  
(Ó²)/ONbTA²TORUNbN²

1,53g 
19,8 mm 
pęknięty

Vos. 14; 
Kub. I/6

33. Jw., w otoku 
ÓKASIMIR©GRPOLONI 
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku 
Ó²MONbTA²TORUNbN² 
Złuszczenia na powierzchni.

1,29 g 
19,7 mm 

Vos. 14;  
Kub. I/6

34. Jw., w otoku  
ÓKASIMIR©//POLONI
Pęcherzyki i nacięcia na powierzchni.

Jw., w otoku 
(Ó²)MON(b)TA²T/RU(NbN)² 
Stempel poruszony. Powierzchnia 
popękana.

1,26 g  
19,4 mm

Vos. 14; 
Kub. I/6

35. Jw., w otoku 
(ÓKASIM)IR¢©¢G¢R¢POLONI

Jw., w otoku 
(ÓMO/b)TA>ThORUNbNS  
Stempel poruszony. Złuszczenia 
na powierzchni.

1,67 g   
21 mm  
popękany

Vos. 17; 
Kub. I/6

36. Jw., w otoku  
ÓKASIMIR¢©¢G¢R¢POLONI 
Stempel poruszony. Ślady korozji.

Jw., w otoku  
Ó(MO)NbTA>ThORUNbNS  
Stempel przesunięty, zużyty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

1,33 g  
19,7 g   

Vos. 17;  
Kub. I/6

37. Jw., w otoku 
Ó(K)ASI///:POLONIb

Jw., w otoku  
(Ó)MONbTA²TO(RU)/// 
Stempel poruszony.

1,17 g  
20 mm 
niedobity 
popękany

Vos. 19 v;
Kub. I/6

38. Jw., w otoku  
ÓKASIMIR(©GR)///Ib 
Stempel powtórnie odbity?

Jw., w otoku  
Ó²MO(N///TOR)UNbN² 
Ślady korozji.

1,45 g
20,6 mm
niedobity
popękany

Vos. 20 v; 
Kub. I/6
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39. Jw., w otoku  
Ó//SI(M1R©)GRPOLONIb
Ślady korozji.

Jw., w otoku
Ó²(MO)Nb//²TORUNbN²
Stempel poruszony.

1,26 g 
19,8 mm 
krążek niereg.
pęknięty

Vos. 20 v;
Kub. I/6

40. Jw., w otoku  
ÓKASIM1R©(GRP///Ib) 
Stempel przesunięty, niedobiy.

Jw., w otoku 
(ÓMO)NbTA²TORUNb(NSI)
Stempel poruszony. 

1,49 g 
21 mm

Vos. 21 v;   
Kub. I/6

41. Jw., w otoku  
ÓKAS(I///G)RPOLONIb
Stempel lekko poruszony. 

Jw., w otoku  
(ÓMON)bTA²(T///N)bNSI
Stempel mocno poruszony. 

1,40 g
21 mm
niedobity

Vos. 21 v;  
Kub. I/6

42. Jw., w otoku  
///R©G/(P)OLONIb 
Powierzchnia porysowana, wytarta.

Jw., w otoku  
Ó///(bTA²)///NSIS
Powierzchnia porysowana, wytarta.

1,36 g
20 mm
popękany 
krążek niereg.

Vos. 23?; 
Kub. I/6

43. Jw., w otoku  
(ÓKA)SIMIR©GRPOLONIb 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku  
(ÓM)ONbTA¢TOR(U//NSIS) 
Stempel poruszony.

1,51 g
20 mm
popękany

Vos. 24; 
Kub. I/6

44. Jw., w otoku 
///MIR©GRPOLON(Ib) 
Legenda niedobita.

Jw., w otoku  
///bTA¢TORU(Nb)NS(IS) 
Legenda niedobita.

1,46 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 24; 
Kub. I/6

45. Jw., w otoku  
(ÓK//IMI)R©GRPOL(ONI)b 
Stempel przesunięty. 
Część przykrawędna legendy wytarta.

Jw., w otoku 
(Ó)MONbTA¢TOR(U//NSIS)
Stempel poruszony, przesunięty. 
Część przykrawędna legendy wytarta.

1,36 g
20 mm
pęknięty

Vos. 24; 
Kub. I/6

46. Jw., w otoku  
(Ó//S)IMIR©(GR/O/ONIb) 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(ÓMON)bTA¢(TOR)UNbNSIS  

1,31 g
19,5 mm
pęknięty

Vos. 24;
Kub. I/6

47. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(ÓKA///GRP)OLONIb 
Stempel poruszony. Otok popękany.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. Nad nią 
kółko. W otoku między obwódka-
mi perełkowymi
(ÓMONbTA¢TOR)/NbNSIS

1,29 g
20 mm
wytarty
nadkruszony

Vos. 24;
Kub. I/6

48. Jw., w otoku 
ÓKASIMI///(R)PO(LO//b) 
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku  
ÓMON(b/A)¢TOR///NSIS

1,28 g
20 mm
niedobity 
skorodowany

Vos. 24;
Kub. I/6

49. Jw., w otoku
(Ó/A)SIMIR©G(RPOLONIb)
Stempel zużyty, mocno poruszony. 
Otok skorodowany.

Jw., w otoku  
ÓMONbTA¢TORUNbNSIS
Stempel mocno poruszony.

1,22 g
19 mm
krążek niereg.

Vos. 24;
Kub. I/6

50. Jw., w otoku  
Ó(K/SI/IR©GR)POLONIb
Stempel zużyty, poruszony. 

Jw., w otoku 
ÓMO(N)bTA¦TO(R/NbN)SIS
Stempel poruszony.

1,05 g
20 mm
popękany 
skorodowany

Vos. 24;
Kub. I/6

51. Jw., w otoku 
/(KA)SIMIR©GR(PO)LNI(b)
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku 
(ÓM)/NbTA¢TORUNbNSIS
Stempel poruszony.

1,40 g
21 mm

Vos. 24 v;
Kub. I/6
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52. Jw., w otoku  
(ÓÓK)ASM IR©GRPOLONIb 
Stempel powtórnie odbity lub po-
ruszony.

Jw., w otoku  
Ó(M)ONbTA²T/RUN(b//IS)   
Stempel zużyty, powtórnie odbity?

1,55 g
20,2 mm

Vos. 25;
Kub. I/6

53. Jw., w otoku
///(MI)R©GR(PO)LON// 
Ślady korozji.

Jw., w otoku
(Ó///T)A²T(ORUNbNSIS) 
Stempel zyżyty.

1,41 g
20,6 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 25;
Kub. I/6

54. Jw., w otoku
(ÓK)ASIMI(R©///O)NIb 
Stempel poruszony, niedobity. Ślady 
korozji.

Jw., w otoku
ÓMONbT(A²TO)/UNbNSIS 
Stempel przesunięty, krążek popęka-
ny. Na tarczy negatyw krzyża.

1,35 g
20 mm

Vos. 25;
Kub. I/6

55. Jw., w otoku
(ÓK)AS(I)/IR(©//POLO)//b 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓMONb/A)²TORUNbNS/S   
Stempel poruszony.

1,33 g
19 mm
skorodow.

Vos. 25;
Kub. I/6

56. Jw., w otoku
(Ó/A/IMI/©)GRPOLON(Ib) 
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
ÓMON(bTA²TO)RU(Nb)NSIS 
Stempel przesunięty.

1,33 g
18 x 20 mm
spękany
krążek niereg.

Vos. 25;
Kub. I/6

57. Jw., w otoku
(ÓÓ/ASII)R©GRPOLO(NIb) 
Stempel powtórnie odbity lub po-
ruszony.

Jw., w otoku 
ÓMONbTA(²T)/RUN(bNSIS)   
Stempel zużyty, poruszony.

1,33 g
21,2 mm
niedobity

Vos. 25;
Kub. I/6

58. Jw., w otoku
Ó(KA)SIMIR(©GR//LO)NIb 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
ÓMONbTA(²T///S)
Stempel przesunięty.

1,29 g
20,5 mm 
Rv. niedobity

Vos. 25;
Kub. I/6

59. Jw., w otoku
(ÓKASIM)IR©GRPOLONIb 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
Ó(M)ONbTA²TORUNbNSIS 
Część przykrawędna legendy zatarta.

1,14 g
20 mm

Vos. 25; 
Kub. I/6

60. Jw., w otoku
Ó(K///IR)©GRPOLONIb
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
ÓMONbTA²TORU(NbN/IS²)   
Stempel poruszony, przesunięty.

1,58 g
19,7 mm
niedobity
popękany

Vos. 25 v;
Kub. I/6

61. Jw., w otoku
///(SIM///OLONI)/ 
Stempel poruszony. Spod zdartej 
srebrnej powłoki przebija miedź.

Jw., w otoku
ÓM///NbNSIS  
Stempel mocno poruszony, prz-
esunięty. Spod zdartej srebrnej 
powłoki przebija miedź.

1,54 g
20,5 mm
porysowany
fałszywy

Vos. 25?;
Kub. I/6

62. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
Ó//(SIMIR)©G/POLONIb 
Stempel poruszony, uszkodzony.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. Nad nią 
kółko. W otoku między obwódka-
mi perełkowymi
(Ó/ON//A>TORUNbNSIS) 
Stempel zużyty, przesunięty.

1,50 g
20 mm
Av. niedobity

Vos. 26 v;
Kub. I/6

63. Jw., w otoku
///(©)GRPOLON(Ib) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ÓMONb(TA)///IS
Stempel poruszony.

1,48 g
19,5 mm 
niedobity 
skorodowany

Vos. 23-26;
Kub. I/6
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64. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R©///NIb) 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓM)///TORUNbNSIS  
Stempel poruszony.

1,28 g
20 mm
niedobity
nadkruszony

Vos. 24-26;
Kub. I/6

65. Jw., w otoku
ÓKA(SMI/©)GRPOLONIb 
W tarczy ślad pęknięcia stempla.

Jw., w otoku
ÓMONbT(ATO)RUNbNSIS²   
Stempel poruszony.

1,41 g
20,7 mm
krążek niereg.

Vos. 30 v;
Kub. I/6

66. Jw., w otoku
ÓKAS(I//R©)GRPOLONIb 

Jw., w otoku
(ÓMO)NbTATORUNbNSIS²   

1,35 g
21 mm
nadkruszony

Vos. 30;
Kub. I/6

67. Jw., w otoku
ÓKASM(IR©GRPOL)ONIb 
W tarczy ślad pęknięcia stempla.

Jw., w otoku
Ó(MON)bT(A///UN)bNSIS²   
Stempel poruszony, niedobity.

1,94 g
19,5 mm
Av. skorod.

Vos. 30 v;
Kub. I/6

68. Jw., w otoku
(Ó)KASIMIR©GR(POL/NIb )
W tarczy ślad pęknięcia stempla.

Jw., w otoku
Ó(M)ONbTAT(ORUNb///IS)²   
Stempel poruszony, przesunięty.

1,12 g
20 mm
krążek niereg.
nadkruszony

Vos. 30 v;
Kub. I/6

69. Jw., w otoku
ÓKA(S///IR©G///)b 
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
//(O)NbT(A²T/RUNb)///
Stempel mocno poruszony.

1,48 g
21 mm
wytarty

Vos. 25-31;
Kub. I/6

70. Jw., lecz nad tarczą kółko.W otoku
(ÓKAS/// ©G/PO)///Ib²
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
//(ON)b/(A²///NbNS)I/
Stempel poruszony.

1,36 g
19,5 mm
niedobity
popękany

Vos. 37;
Kub. II/1

71. Jw., w otoku
ÓKASIMIR(©///OLO)NIb²
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
Ó(MO)NbTA(²T/RUN)bNSIS   
Stempel przesunięty.

1,31 g
20,6 mm
wytarty

Vos. 37;
Kub. II/1

72. Jw., lecz bez kółka nad tarczą. 
W otoku  
(ÓKASIMIR)¢©¢G¢R¢P(OLONI)
Stempel pęknięty, poruszony. Otok 
nadgnieciony.

Jw., w otoku
Ó~ASIMIR©GR²POLONIb
Stempel poruszony.

1,47 g
20 mm 
popękany

Vos. 39;
Kub. I/6

73. Jw., w otoku 
Ó(K///R)¢©¢G¢R¢POLONI
Stempel pęknięty, przesunięty.

Jw., w otoku
Ó~ASIMIR©GR²PO(LONI)b
Stempel poruszony.

1,36 g
20,5 mm

Vos. 39 ;
Kub. I/6

74. Jw., w otoku
ÓKA(S///G)RPOLONI

Jw., lecz bez kółka nad tarczą. 
W otoku
Ó~ASI(MI///R)²POLONIb

1,65 g
19 mm
niedobity

Vos. 39 v;
Kub. I/6

75. Jw., w otoku
ÓK(ASIM)IR¢©¢G¢R¢POLONIb

Jw., lecz nad tarczą kółko. 
W otoku
Ó(~A)SIMIR¢©¢G¢R¢POLONIb
Stempel poruszony.

1,48 g
20,4 mm 
krążek niereg.

Vos. 39 v;
Kub. I/4

76. Jw., w otoku
(Ó)///R©GRPOLONIb
Stempel pęknięty.

Jw., w otoku
Ó~ASIMIR©GR²POLONIb
Stempel poruszony.

1,43 g
18,5x21 mm
Av. niedobity

Vos. 41;
Kub. I/6

77. Jw., w otoku
///IR©GRPOLONI(b)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
Ó~(A///R²)POLONIb
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,34 g
20 mm
niedobity
nadkruszony

Vos. 41;
Kub. I/6
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78. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(ÓKA/IMI)/•©•(G•R•/OLON)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(Ó///bTA)•ThO(RU/bSI)
Ślady pęknięcia stempla. 

1,63 g
20,5 mm 
skorodowany

Vos. 44;
Kub. I/4

79. Jw., w otoku
(Ó)KASIMI(R///PO//N)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
ÓMONbTA²///NbSI
Stempel poruszony.

1,32 g
20,6 mm
niedobity
skorodowany
popękany

Vos. 44 v?;
Kub. I/4

80. Jw., w otoku
//(ASIM)IR¢©¢G¢(R¢P//O)/
Otok skorodowany.

Jw., w otoku
(Ó//NbTA)>Th(ORUNbN) 

1,35 g
20,2 mm
otoki zatarte

Vos. 46 v;
Kub. I/4

81. Jw., w otoku
ÓKA(S/M)IR¢©¢G//¢POLON

Jw., w otoku
(Ó)MONbT/=ThO(R)UN(bS)I 

1,43 g
20 mm

Vos. 47;
Kub. I/4

82. Jw., w otoku
ÓKASIMIR¢(©)¢G(¢R¢)/OLON
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku
ÓMONbTA=ThORUNbSI   
Stempel poruszony.

1,42 g
20,4 mm
wytarty

Vos. 47;
Kub. I/4

83. Jw., w otoku
ÓKASIMIR¢©¢G/R¢POLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓM)OnbT(A²Th)ORUNSI/   
Stempel przesunięty.

1,45 g
20 mm
otoki skorod.
nadkruszony
popękany

Vos. 47 v;
Kub. I/4

84. Jw., w otoku
(ÓK)ASIMIR¢(©¢)//R¢POLO(N)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓMO//T)A<ThO(RU)/bNSI 
Stempel poruszony.

1,45 g
19,5 mm
popękany

Vos. 48;
Kub. I/4

85. Jw., w otoku
ÓKA(S)IMIR¢(©¢G¢R¢P//O)N

Jw., w otoku
//(ONbTA<)ThORU/(b//I)  
Stempel poruszony.

1,42 g
20 mm
wytarty

Vos. 48;
Kub. I/4

86. Jw., w otoku
Ó(K///©¢)G¢R¢POLON

Jw., w otoku
//(O)NbTA<ThO(RUN)/// 
Stempel poruszony. 

1,41 g
20 mm
skorodowany
niedobity

Vos. 48?;
Kub. I/4

87. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R¢©¢G¢R¢/O)/ON
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓM/N)bTA<ThO(RUNbN)SI   
Stempel przesunięty.

1,41 g
20 mm

Vos. 48;
Kub. I/4

88. Jw., w otoku
ÓKA(M/IMIR•©)•G•R¢POLON
Otok skorodowany.

Jw., w otoku
(Ó)/ONbTA<ThOR(UN/N)SI   
Stempel poruszony.

1,18 g
19,2 mm
niedobity

Vos. 48 v;
Kub. I/4

89. Jw., w otoku
/(KA)SI(MIR¢©¢G)¢RbPOLO(N)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
(Ó/ON)bTA>ThORUNbN(S)I   

1,37 g
19 mm
otoki skorod.

Vos. 49;
Kub. I/4

90. Jw., w otoku
/(KA)SIMI(R¢©)¢G¢(RbPOLON)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///TA>ThO(RU)N(bNS)I   
Stempel poruszony.

1,29 g
19,6 mm
skorodowany

Vos. 49;
Kub. I/4
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91. Jw., w otoku
//(A)SI(M)I(R)¢©¢G¢RbP(OL/N)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(>T)hORUN(bNS)I
Stempel poruszony. 

1,10 g
19 mm
niedobity

Vos. 49;
Kub. I/4

92. Jw., w otoku
//ASIMI(R///RPOLO)N/
Stempel poruszony. Powierzch-
niowy ubytek metalu w tarczy. 

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
///(N)bTATO(R//bNSIS)   
Poruszenie stempla.

1,74 g
20 mm
niedobity
popękany

Vos. 50 v;
Kub. I/5

93. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
ÓKASIMIR(US©G///ON)
Stempel przesunięty.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(ÓMONb)TA²TORUNb/(SIS) 
Stempel poruszony.

1,45 g
20 mm

Vos. 50 v;
Kub. I/4

94. Jw., w otoku
(Ó)KASIMIR:©//:R:P(O)///
Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku
(ÓMO)ONb TA²ThO(R/N)/SIS   
Stempel poruszony, przesunięty.

1,37 g
20 mm
niedobity
skorodowany

Vos. 50 v?;
Kub. I/4

95. Jw., w otoku
ÓKASI(MIRU///P)OLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
Ó(MO)NbTA²Th(OR)UNbSIS   
Stempel przesunięty. Literę I odbi-
to w stemplu niżej.

1,37 g
20 mm
popękany

Vos. 50 v;
Kub. I/4

96. Jw., w otoku
(ÓK)ASI(MI/©G)RPOL(ONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
//(ONbTA²/h)ORUN///

1,32 g
20 mm
skorodowany 
zawyż. % Cu

Vos. 50?;
Kub. I/4

97. Jw., w otoku
//(A///IR¢///¢R)¢POLONI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
ÓMONbTA²/(hO///bS)I   

1,67 g
20 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 51;
Kub. I/4

98. Jw., w otoku
(ÓK)ASIMI/•/•/•/•PO/ONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(Ó///b)TA²ThORUNbSI

1,30 g
20,5 mm

Vos. 51;
Kub. I/4

99. Jw., w otoku
ÓKASIMIR•©•(G)/R•POLONI

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
(ÓM)ONbTA²ThORUNbSI  
Stempel poruszony.

1,39 g
20,5 mm

Vos. 51v;
Kub. I/5

100. Jw., w otoku
(ÓKA)SIMI///(G¢R)¢POLON/
Stempel poruszony.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
ÓMONb(T////ORUNb)SI   
Stempel przesunięty.

1,68 g
20 mm
niedobity

Vos. 52 v;
Kub. I/4

101. Jw., w otoku
ÓKASI(M)IR¢(©¢//R)¢POONI
Moneta przebita, stempel prze-
sunięty. Część legendy nadgnie-
ciona.

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
Ó(M)ONbT(A<TI)hORU(NbSI)
Moneta przebita.

1,40 g
20 mm

Vos. 52v;
Kub. I/4

102. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(ÓKASI)MI(R¢/¢G¢R)¢POLONI

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
/(M)ONbTA(=/hORU///I) 

1,36 g
20 mm
owalny

Vos. 52 v;
Kub. I/4
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103. Jw., w otoku
//AS(IMI)/¢©¢G¢R¢POL(O)//

Jw., w otoku
///(b)TA=(Th//UNb)SI

1,20 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 52v;
Kub. I/4

104. Jw., w otoku
(Ó///IM)IR•©•G•R•POL(ONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
ÓMONbTA²ThO///(NS)I  
Część legendy nadgnieciona. 

1,58 g
20 mm
Av. niedobity

Vos. 53;
Kub. I/4

105. Jw., w otoku
(ÓKA/I/IR•©•G•)/•POLONI
Stempel powtórnie odbity. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

Jw., w otoku
(Ó/ONbTA///UN)bNSI   
Stempel poruszony, przesunięty. 
Ostatnie N odbite w stemplu po-
wtórnie.

1,53 g
20 mm
niedobity
skorodowany

Vos. 53;
Kub. I/4

106. Jw., w otoku
/(KA)SIMIR•©•G•R•POLO(NI)  
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
ÓMO(NbT/²)ThORUNbNSI.
Ó odbito w stemplu powtórnie.

1,50 g
20,2 mm

Vos. 53;
Kub. I/4

107. Jw., w otoku
(Ó//SIMIR•)©•G•R•POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
ÓMON(bTA²Th///N)SI
Stempel przesunięty.

1,49 g
18x19,5 mm

Vos. 53;
Kub. I/4

108. Jw., w otoku
/(KASIMIR•///•/•POLO/I)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
//(ON//A/Th)O(R)U(Nb)///   
Stempel poruszony.

1,43 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 53;
Kub. I/4

109. Jw., w otoku
Ó(KA/IMIR•©•G•///OL)ONI
Stempel przesunięty. Część legen-
dy nadgnieciona.

Jw., w otoku
ÓMO//TA²ThO(RUNbN)SI   
Stempel poruszony.

1,42 g
19,5 mm

Vos. 53;
Kub. I/4

110. Jw., w otoku
ÓK~ASIMI(R•)©•G•R•P(OLON)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓM)ONbT(A)²ThORUNb(NS)I   
Stempel przesunięty.

1,37 g
21 mm
skorodowany

Vos. 53;
Kub. I/4

111. Jw., w otoku
(ÓKA///•©)•G•R•POLONI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///(b)TA²(Th)ORUN(bNSI)   
Stempel poruszony.

1,11g
19,2 mm 
niedobity

Vos. 53;
Kub. I/4

112. Jw., w otoku
///(IR•©•G•R)•POLO(NI)
Ślady pęknięcia stempla.

Jw., w otoku
(ÓMO///hOR)UNbNSI  

1,85 g
19,5 mm
otoki  zatarte

Vos. 53?;
Kub. I/4

113. Jw., w otoku
Ó(K)ASIMIR•©•G•(R//OLO)NI
Stempel poruszony. Powierzchnia 
otoku popękana.

Jw., w otoku
(ÓMONbT)A²ThORUNb(SIS)
Stempel poruszony.

1,28 g
19,5 mm
pęknięty

Vos. 54;
Kub. I/4

114. Jw., w otoku
//(A/I/IR•©•G•///OLONI)

Jw., w otoku
///(TA²ThORUN//IS)
Stempel poruszony.

1,56 g
20 mm
krążek niereg.

Vos. 54?;
Kub. I/4

115. Jw., w otoku
(ÓKA///IR¢©¢G¢R¢POL)ONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓMO///A<ThORUNbN)/   
Stempel poruszony.

1,54 g
20 mm
wytarty

Vos. 56;
Kub. I/4

116. Jw., w otoku
///IR¢©¢G¢R¢POLO//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(Nb)TA<ThOR(UNb)//   

1,49 g
20 mm
niedobity
otoki skorod.

Vos. 56;
Kub. I/4
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117. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
Ó(K///IM)IR¢©¢G¢R¢POLONI

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(Nb)TA<(Th)ORUNbNSI 

1,39 g
20,8 mm
niedobity

Vos. 56 v;
Kub. I/4

118. Jw., w otoku
///(¢©)¢G¢R¢PO(LONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓMO)NbTA<Th(OR)///   

1,34 g
20 mm
niedobity

Vos. 56?;
Kub. I/4

119. Jw., w otoku
ÓKA(SI///©¢G¢R¢POL)ONI

Jw., w otoku
///ThORUNbNSIS
Stempel mocno poruszony. W polu 
negatyw krzyża.  

1,24 g
20 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. 58;
Kub. I/4

120. Jw., w otoku
ÓK(A)///:©:G:R:POLO(N)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓM)ONbTA²ThO(ÏNbSI)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,78 g
20 mm
skorodowany
pęknięty

Vos. 60 v;
Kub. I/5

121. Jw., w otoku
///(AS)IMIR¢©¢G¢R¢POLONI

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
ÓM(ONbT)A>ThORUNbN 
Stempel mocno poruszony.

1,23 g
20,2 mm
popękany

Vos. 61;
Kub. I/4

122. Jw., w otoku
/(K/S)IM(IR¢©¢G¢R¢POLO)//

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
(Ó/O/b/A>//ORUNbN)
Stempel poruszony.

1,10 g
20,3 mm
nadkruszony
skorodowany 
zawyż. % Cu

Vos. 61;
Kub. I/4

123. Jw., w otoku
(Ó///I)R¢©¢G¢R¢POLONI

Jw., w otoku
Ó///TA=ThO(RU)NbN
Złuszczenia na powierzchni.

1,47 g
20,4 mm 
skorodowany

Vos. 61 v;
Kub. I/4

124. Jw., w otoku
/(K//IR)¢©¢G¢R/PO(LO)NI
Stempel zużuty, poruszony.

Jw., w otoku
(Ó/O)NbTA>(ThORU//N)   
Stempel przesunięty, poruszony. 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,20 g
21 mm
pęknięty

Vos. 61 v;
Kub. I/4

125. Jw., w otoku
Ó///(IR¢©¢G)¢R¢POLONI

Jw., w otoku
ÓMONb(TA>///UN)S(N)
Przebicie stempla. Ostatnie Nnad-
bito na mniejszym O.

1,22 g
20,2 mm
niedobity 
pęknięty
skorodowany 

Vos. 61;
Kub. I/4

126. Jw., w otoku
(ÓKA)SIMIR¢©¢G¢R¢POLONI

Jw., w otoku
/(MONb)TA>ThRUNS(N)   
Przebicie stempla. Ostatnie N nad-
bito na mniejszym O.

1,32 g
20,8 mm

Vos. 61;
Kub. I/4

127. Jw., w otoku
(Ó//SIM)IR¢©¢G¢R¢//(LON)I

Jw., w otoku
Ó(MON/TA>Th///Nb)NS   
Stempel poruszony.

1,50 g
20 mm
wytarty

Vos. 62 v;
Kub. I/4

128. Jw., w otoku
(ÓKASI/IR)¢©¢G¢R¢POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(Ó)MON(bTA)=ThO(RUNbN)S     
Stempel przesunięty.

1,48 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Vos. 63;
Kub. I/4
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129. Jw., w otoku
///(IMI/¢©¢G¢)R¢POL(ON)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓM///TA)=ThORUNbNS 
Część legendy nadgnieciona.

1,34 g
19,5 mm
krążek niereg.

Vos. 63;
Kub. I/4

130. Jw., w otoku
//(A)SIMIR¢©¢G¢R¢POL(ON)/

Jw., w otoku
ÓMON(bTA)=Th(O//NbNS)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,25 g
19 mm
skorodowany

Vos. 63;
Kub. I/4

131. Jw., w otoku
(ÓK///©)¢G¢R¢POLONI
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
//(ONb)TA=ThOR(U)///   

1,30 g
20 mm
skorodowany

Vos. 63?;
Kub. I/4

132. Jw., w otoku
ÓKA(SIM///¢LO)N
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
//(ONbTA²)ThORUN///   
Stempel poruszony.

1,50 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Vos. 64 v?;
Kub. I/4 

133. Jw., w otoku
///(IMIR:©:G:R:)PO(L/N)/
Stempel przesunięty.

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w oprzek tarczy. W otoku
/(MONbTA)²ThO(RUNbSI)   

1,50 g
20 mm
skorodowany

Vos. 64 v;
Kub. I/5

134. Jw., w otoku
(ÓKAS)IMI(R¢©¢G)¢R¢POL//I
Pęcherzyki na powierzchni.

Jw., w otoku
(ÓM)ONbTA²ThORUNbSI 
Stempel poruszony. Pęcherzyki na 
powierzchni.

1,43 g
20,8 mm
skorodowany

Vos. 64 v;
Kub. I/5

135. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
/(KASIMIR¢©¢G¢R¢)POLONI

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
Ó///TA²ThORUNbSI   

1,36 g
19 mm
niedobity

Vos. 64;
Kub. I/4

136. Jw., w otoku
(ÓKASI///¢G)¢R¢POLO(NI)
Powierzchnia mocno 
skorodowana.

Jw., w otoku
ÓMONb(TA)//ThO///SI   
Powierzchnia mocno 
skorodowana.

1,41 g
20 mm
zaw. % Cu

Vos. 64 
lub 65;
Kub. I/4

137. Jw., w otoku
/(KASIMIR¢©¢G¢R¢POLONI)

Jw., w otoku
ÓMON(bT/=)ThORU(N//I)   

1,47 g 
20 mm
wytarty

Vos. 65;
Kub. I/4

138. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R///¢POLON)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(TA)=ThORUN(bS)/   
Stempel przesunięty.

1,39 g
20,5 mm 
niedobity
skorodowany

Vos. 65;
Kub. I/4

139. Jw., w otoku
(ÓKAS)IMIR¢©¢G¢R¢(POLONI)

Jw., w otoku
///(TA=)/hORUN(bSI)   

1,30 g
20 mm
otoki skorod.

Vos. 65;
Kub. I/4

140. Jw., w otoku
Ó(KA///©¢G¢R¢P)OLONI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(Ó///bT)A:Th(O/UN)bNSI 
Stempel poruszony.

1,47 g
19,5 mm
otoki skorod.

Vos. 67;
Kub. I/4

141. Jw., w otoku
Ó(///IR¢©¢G¢R¢P)OLONI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓM///ThO)RUNbNSI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,46 g
20,5 mm
niedobity
otoki skorod.

Vos. 67;
Kub. I/4

142 . Jw., w otoku
/(K//IMIR¢©¢G¢R¢POLONI)
Stempel mocno poruszony. 

Jw., w otoku
///(Nb)TA:TO(RUNb)///
Stempel przesunięty. 

1,40 g
20 mm
wytarty
fałszywy?

Vos. 67 v;
Kub. I/4
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143. Jw., w otoku
Ó(KASIMIR/©¢G¢R¢POLON)I

Jw., w otoku
(ÓMONbT/:ThO/UNbNS)I 
Ślad pęknięcia stempla.

1,37 g
19,7 mm
skorodowany

Vos. 67;
Kub. I/4

144. Jw., w otoku
(ÓKA)SIMIR¢©¢G¢R¢(P//ONI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ÓMONb(T/:/hORUNb)NSI
Ostatne kilka liter poruszone.

1,35 g
19,8 mm
skorodowany

Vos. 67;
Kub. I/4

145. Jw., w otoku
Ó(KASIMIR)¢©¢G¢R¢POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
ÓMONbTA:ThORUN(bN)SI   
Literę S odbito w stemplu wyżej.

1,27 g
20,5 mm

Vos. 67;
Kub. I/4

146. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R¢©¢G¢R¢P)OLONI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(ÓMON)bTA²ThORUNbNSIS   
Ślady zużycia stempla.

1,42 g
20,5 mm

Vos. 67 v;
Kub. I/4

147. Jw., w otoku
(Ó///¢POLONI)
Stempel przebity, przesunięty.

Jw., w otoku
///(UNbNSI)   
Stempel przesunięty.

1,53 g
19 mm
otoki skorod.

Vos. 67?;
Kub. I/4

148. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R¢©¢G)¢R¢PO(LO)NI

Jw., w otoku
/MO(N)///ThORU(NS)I/
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,36 g
20,2 mm
popękany

Vos. 61-68;
Kub. I/4

149. Jw., w otoku
ÓKASI(MIR¢©¢G¢R)¢POLONI

Jw., w otoku
///(N)bTA<ThORUNb(NS)/ 
Złuszczenia na powierzchni.

1,52 g
19,2 mm

Vos. 68;
Kub. I/4

150. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
ÓKASIMIR¢©(¢G¢R¢/O/ON)I
Litera A powtórnie odbita w stem-
plu.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(A<Th/RUN)bNS(I)  

1,26 g
19,8 mm
skorodowany

Vos. 68;
Kub. I/4

151. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R¢©¢G¢R¢PO)LONI 
Litery NI powtórnie odbite w stem-
plu. Stempel przesunięty. Powierzch-
nia porysowana.

Jw., w otoku
///(A>)ThORUNbNSI  

1,47 g
19,6 mm
obrzeże spiłow.
Av. skorod.

Vos. 69;
Kub. I/4

152. Jw., w otoku
(ÓKASIM)IR¢©¢G¢R(POLONI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓMO///TA>)ThO(RUNbNSI)   
Stempel poruszony, przesunięty.

1,34 g
19,5 mm
skorodowany

Vos. 69;
Kub. I/4

153. Jw., w otoku
ÓK(A)SIMI(R///R¢POL)ONI
Obrzeże popękane.

Jw., w otoku
/MONbT(A)>Th(ORUN)///   
Stempel poruszony.

1,07 g
21 mm 
skorodowany
zawyż. % Cu

Vos. 69?;
Kub. I/4

154. Jw., w otoku
/(KASIM)IR¢©¢G¢(R///I)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(Ó/ONbTA:TO)/UNbNS(IS•)   
Stempel przesunięty.

1,34 g
20,2 mm
wytarty

Vos. 70 v;
Kub. I/4

155. Jw., w otoku
ÓKASIMIR¢©¢/(¢R¢POL)ONI

Jw., w otoku
ÓMO(NbTA²//O)RUNbNSIS   

1,30 g
20 mm
skorodowany

Vos. 72;
Kub. I/4

156. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R¢///OLO)NI
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
ÓMON(bTA²//UNbNS)IS   
Stempel przesunięty. Otok skoro-
dowany.

1,30 g
19,5 mm

Vos. 72;
Kub. I/4
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157. Jw., w otoku
(ÓK~ASIMIR¢©¢G¢R¢POLONI)

Jw., w otoku
ÓMON(bTA²ThORUNbNSIS) 
W polu ukośny negatyw krzyża.

1,02 g
19,5 mm
skorodowany

Vos. 72;
Kub. I/4

158. Jw., w otoku
ÓKASI(MI/¢G)¢R¢P(OLON)I

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
//ONbTA²///(RUNbNSI)/  
Stempel przesunięty.

1,49 g
19,8 mm
skorodowany

Vos 72 v;
Kub. I/5

159. Jw., w otoku
ÓKASIMI(R•)©///I
Na powierzchni złuszczenia.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo
wewnątrz tarczy. W otoku
ÓMONbTA²ThORUNbNSIS 
Na powierzchni złuszczenia.

1,48 g
19 mm
Av. niedobity
popękany

Vos. 72 v;
Kub. I/4

160. Jw., w otoku
(ÓK///IR©GRPO)LONIb
Stempel przesunięty.

Jw., lecz nad tarczą kółko (?). 
W otoku 
/(M)ONbTA:(TORUN)///   
Legenda uszkodzona, stempel moc-
no przesunięty.

1,36 g
20 mm
wytarty

Vos. 25?;
Kub. I/6

161. Jw., w otoku
Ó(KASIMI/©G)RPOLONIb
Stempel przesunięty.

Jw., nad tarczą kółko. W otoku     
Ó/ONbTA²TO/UNbN/// 

1,36 g
20,5 mm
skorodowany
nadkruszony

Vos. 25;
Kub. I/6

162. Jw., w otoku
(ÓKASI)/IR©GR(PO)LON(Ib)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
(ÓMONbTA²T//U)NbNSIS   

1,16 g
20 mm
spiłowany 
pęknięty 

Vos. 25;
Kub. I/6 

163. Jw., w otoku
(Ó//SIM)///POLONI(b)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., lecz bez kółka nad tarczą. 
W otoku
(ÓMO/b)TA²TOR(U)///
Stempel poruszony.

1,51 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 75?;
Kub. I/4

164. Jw., w otoku
ÓKASIMIR©GR(POL)ONI(b)
b zachodzi na Ó.

Jw., lecz miecz biegnie nieco ukośnie, 
wychodząc poza tarczę. W otoku
¨MONb(TA):T(OR)UNbNSIS 
Stempel nieco poruszony.

1,38 g
20,4 mm

Vos. 75 v;
Kub. I/5

165. Jw., w otoku
///(IR ©GR)POLONIb
Powierzchnia popękana.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
(Ó·///bT)A:TO/(UN//S/S·)
Stempel przesunięty.

1,41 g
19,7 mm
otoki skorod.

Vos. 76 v;
Kub. I/4

166. Jw., w otoku
ÓK(A)SI(M)IR©(G///b)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(Ó/MO/bT)A:TO//(Nb)/SIS·  

1,41 g
19,5 mm

Vos. 76 v;
Kub. I/4

167. Jw., w otoku
/K(A///IR©/R///LO/Ib)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
/(MONbTA:TORUNbN)/// 
Stempel poruszony. 

1,36 g
20 mm
skorodowany
złuszczenia

Vos. 76 v;
Kub. I/4

168. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
ÓKAS(IMI/•©)•G•R•(P///NI)b

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
Ó(MO///A)²ThO(RU)//SI  

1,27 g
20 mm
wytarty

Vos. 77 v;
Kub. I/4
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169. Jw., w otoku 
ÓKASI(MIR•©•)///OLONIb
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓMONb//²ThORUNbNS)IS
Stempel poruszony.

1,61 g
20,2 mm
popękany

Vos. 78 v;
Kub. I/4

170. Jw., w otoku
//(AS)IMIR•©•G•R•POLONI/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓM)ONbTA)²ThORUN(bN)///   
Przebicie z przesunięciem stempla. 

1,36 g
19,4 mm

Vos. 78 v;
Kub. I/4

171. Jw., w otoku
ÓKASI///(NIb)
Stempel poruszony.

Jw., lecz miecz ułożony nieco 
ukośnie wewnątrz tarczy. W otoku
Ó(M)///hORUN(bNS)IS 
Litera A wybita w stemplu mniej-
szą puncą. S zachodzi na Ó.
Stempel poruszony.

1,36 g
20 mm
wytarty
popękany

Vos. 78 v 
lub 82;
Kub. I/4

172. Jw., w otoku
(ÓKA///:© :G :)R:PO LO(NIb)
b zachodzi na Ó. Stempel prze-
sunięty. 

Jw., w otoku
(ÓMONbTA:ThORUNb)NSIS 
Litera A wybita w stemplu mniej-
szą puncą. S zachodzi na Ó.

1,30 g
21 mm
wytarty

Vos. 82;
Kub. I/5

173. Jw., w otoku
(Ó)KAS )I(M)IR:©:G(:R:POLONIb)
b zachodzi na Ó.

Jw., w otoku
(Ó/O)Nb(TA:ThORUNbNSIS)
Litera A wybita w stemplu mniej-
szą puncą. S zachodzi na Ó.

1,63 g
21 mm
skorodowany

Vos. 82 v;
Kub. I/4

174. Jw., w otoku
Ó(~A/I///:)R:PO LONIb
b zachodzi na Ó.
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(Ó///A):ThO(RU/bN)SIS 
Litera A wybita w stemplu mniejszą 
puncą. S zachodzi na Ó.
Stempel poruszony.  

1,43 g
20 mm
niedobity
fałszywy?

Vos. 82 v;
Kub. I/4

175. Jw., w otoku
(ÓK)///IR:© :G(:R):POL(ONIb) 
b zachodzi na Ó.
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
//(O/bTA:)ThO(R)UNb(NSIS)
Litera A wybita w stemplu mniej-
szą puncą. S zachodzi na Ó.

1,24 g
18,6 mm

Vos. 82 v;
Kub. I/4

176.
 

Jw., w otoku
ÓKASI(M)IR:©:G(:R:POL)ONI(b)
b zachodzi na Ó.

Jw., w otoku
ÓMONbTA:ThORUNbNSIS 
Litera A wybita w stemplu mniej-
szą puncą. S zachodzi na Ó.

1,26 g
20 mm
skorodowany
pęknięty

Vos. 82 v;
Kub. I/4

177. Jw., w otoku
(ÓK)ASIÑIR¢©¢G¢R¢PO/(O)///
Stempel przesunięty.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
ÓM(O//T)A=(ThO/U/bS)I   

1,31 g
19,5 mm
nadkruszony

Vos. 83 v;
Kub. I/4

178. Jw., w otoku
(Ó)KASIIII(R¢©)¢G¢R¢POLONI/   
Część legendy nadgnieciona.

Jw., w otoku
//ONbT(A=/h)ORUN(bSI)  
W polu negatyw krzyża awersu.

1,10 g
19,5 mm
pęknięty

Vos. 83 v;
Kub. I/4

179. Jw., w otoku
ÓKASIII(I//G)¢R¢P(O)/ONIb
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku
ÓM¦ONbT(AT)hORUNbNSI   

1,43 g
20 mm
zawyż. % Cu

Vos. 83 (Av.), 
85 (Rv.);
Kub. I/4

180. Jw., w otoku
(ÓKASIÑIR¢/¢G¢R¢POLONIb)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(b)TA=ThORUN/(NS)   

1,64 g
19,4 mm
otoki skorod.

Vos. 84;
Kub. I/4

181. Jw., w otoku
(ÓKg)/IHIR¢G¢R¢POLONI/

Jw., w otoku
(ÓM)ONbTA=Th///(N//S)
Stempel poruszony.

1,47 g
20 mm
niedobity

Vos. 84 v;
Kub. I/4
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182. Jw., w otoku
(ÓKASÑIIR¢©¢G¢R¢)POLONI

Jw., w otoku
//ONbTA(=ThORUNbN)S
Stempel poruszony.

1,43 g
20,5 mm
skorodowany

Vos. 84 v;
Kub. I/4

183. Jw., w otoku
(ÓKA/I///¢)/¢G¢R¢POLO(N)Ib
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓMONbTA)=ThO(RUNbNS) 
b powtórnie odbito w stemplu 
puncą. Stempel poruszony. Krawędź 
popękana.

1,55 g
19,3 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 84 
lub 86;
Kub. I/4

184. Jw., w otoku
ÓKASIMIR•©//(•R//OLONI)/
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(Ó)MON(b///O//NbN/I) 
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

1,44 g
20,2 mm
niedobity

Vos. 85 
lub 88 v;
Kub. I/4

185. Jw., w otoku
Ó(KA///R¢©)¢G¢R¢POLONI(b)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ONbTA=T(hO)RU(NbN)/

1,40 g
19,6 mm

Vos. 86 v;
Kub. I/4

186. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
Ó//SIMIR¢©(¢G¢/¢/O)/ONIb
Stempel poruszony.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
poziomo wewnątrz tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
//ONbTA²(ThO)RUNb(N/I)   

1,26 g
20 mm
krążek niereg.

Vos. 88;
Kub. I/4

187. Jw., w otoku
Ó(KAS)IMI(R•©•G•R•/O)LONIb
Stempel przesunięty. Otok skoro-
dowany.

Jw., w otoku
ÓMO(N)bT(A²Th)ORUNbNSI   
Ślady pęknięcia stempla. 

1,63 g
20 mm

Vos. 88 v;
Kub. I/4

188. Jw., w otoku
(ÓKASIMIR•©•G•R)•POLON(I)/
Część przykrawędna liter nadgnie-
ciona.

Jw., w otoku
//ONbTA(²ThO/U/bN/I)  
Stempel poruszony. Część przy- 
krawędna liter nadgnieciona.

1,51 g
20,2 mm

Vos. 88 v;
Kub. I/4

189. Jw., w otoku
(ÓK//I/IR•///R•PO)LONIb
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(Ó///²ThORUNbNS)I   
Stempel poruszony.

1,35 g
20 mm
otoki skorod.

Vos. 88 v;
Kub. I/4

190. Jw., w otoku
(ÓKASIMI///¢R¢P)OLO(NIb)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(ÓMONbT///UN)bNSI  
Stempel przesunięty. 

1,62 g
19 mm
otoki skorod.

Vos. 88?;
Kub. I/4

191. Jw., w otoku
ÓKASI(MIR¢©¢G¢R)¢PoLoNIb
Stempel poruszony, przesunięty. 

Jw., w otoku
ÓMONbT/(²T/OR)UNSIS 

1,70 g
20 mm
złuszczenia
zaw. % Cu 

Vos. 89 v;
Kub. I/4

192. Jw., w otoku
/(KA/I/IR¢©¢G¢R¢POLONIb)
Stempel przesunięty, poruszony. 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
//(ONb)TA²Th(ORUNSIS)   
Stempel przesunięty, poruszony.

1,30 g
20 mm
otoki zniszcz.

Vos. 89 v;
Kub. I/4

193. Jw., w otoku
Ó//(SIMIR¢©¢)G¢R¢(POLON)Ib
M odbito w stemplu wyżej. 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓM/Nb/A²)ThO(R)UNbSIS  
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

1,20 g
20,2 mm
skorodowany

Vos. 90;
Kub. I/4

194. Jw., w otoku
Ó(KASI///•©•)G•R¢POLONIb
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
Ó(MONbTA²T)hORUNbNSIS   
Stempel przesunięty. W polu ukośny 
negatyw krzyża.

1,35 g
20,7 mm
otoki skorod.
nadkruszony

Vos. 91 v;
Kub. I/4
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195. Jw., w otoku
ÓKASIMIR¢©¢G¢(R)¢PO(LO)NIb   
b zachodzi na Ó. Stempel poruszony.

Jw., lecz miecz ułożony nieco 
ukośnie wewnątrz tarczy. W otoku
Ó/ONbTA:ThO(R)UNbNSIS 
A i drugie T wybite w stemplu 
mniejszą puncą. Stempel poruszony. 

1,27 g
20,4 mm
pęknięty
skorodowany

Vos. 91 v;
Kub. I/4

196. Jw., w otoku
(ÓK)ASIMIR•©•///
Stempel przesunięty.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
(Ó///TA²ThO)RUNb(N/IS)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,46 g
20 mm
niedobity

Vos. 91 
lub 93;
Kub. I/4

197. Jw., w otoku
///I(MIR•)©•G•R•POL(O)///
Ślady pęknięcia stempla.

Jw., w otoku
ÓMONb(TA²/hO)///IS 
Ślady pęknięcia stempla.

1,34 g
20 mm
niedobity

Vos. 91 
lub 93;
Kub. I/4

198. Jw., lecz nad tarczą punkt. W otoku
Ó(KASIMI)RUS ©GRPOLO
Stempel przesunięty.

Jw., lecz nad tarczą punkt. W otoku
ÓMONfTA:TORUNfNSI 
b odbite w stemplu odwrotnie. 

1,34 g
20 mm
pęknięty

Vos. 94;
Kub. III

199. Jw., lecz bez punktu nad tarczą. 
W otoku
ÓKAS(IM)IR (©)G///(Ib)
Ó wychodzi poza zewenętrzną 
obwódkę perełkową. Stempel po-
ruszony.

Jw., w otoku
Ó///(TA:TORU/bN)SIS   

1,52 g
21 mm
wytarty
skorodowany
krążek niereg.

Vos. 97;
Kub. I/8

200. Jw., w otoku
(ÓKASI)MIR©GR/(OLONIb)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÓM)ONbTA(¢TOR/NbNS)//  
Stempel poruszony. Złuszczenia  
i pęcherzyki na powierzchni.

1,37 g
20,8 mm
popękany

Vos. 97 v;
Kub. I/8

201. Jw., w otoku
ÓKAS(IM)///RPOL(ONIb)
Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku
(Ó///TAo)TORUNbNSIS   

1,36 g
20 mm
Rv. niedobity
skorodowany

Vos. 97 v;
Kub. I/8

202. Jw., w otoku
(ÓKA)SIMI(R¢///¢R¢P)OLONI
Stempel przesunięty. Pęcherzyki 
na powierzchni.

Jw., lecz bez punktu nad tarczą. 
W otoku
//(O)NbTA>/(/ORUNb)///   
Stempel mocno poruszony.

1,40 g
20 mm
niedobity

Zbliż. Do 
Vos. 98?;
Kub. I/4

203. Jw., w otoku
///(IMIR•©•G•R•POLO)///
M odbito w stemplu wyżej. 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
//(ONbTA<ThORUNb)///   
Stempel poruszony.

1,38 g
19,6 mm
otoki zatarte
skorodowany

Vos. I 
lub II;
Kub. I/4 

204. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
///(•G•R•POLONI)/
Stempel poruszony.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
ukośnie w poprzek tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(bTA=ThO)///    
Stempel poruszony.

1,37 g
18,7 mm
otoki zatarte
skorodowany

Vos. I 
lub II;
Kub. I/4 

205. Jw., w otoku
//(ON)//A•T(ORUN)bNS
Stempel przesunięty. Na powierzch-
ni ślady pilnika.

Jw., w otoku
(ÿ~A/IMIR©G//OLO)// 
Stempel przesunięty. Na powierzch-
ni ślady pilnika.

1,44 g
20 mm
pęknięty

Vos. 99 v?(Av.), 
113 (Rv.);
Kub. I/5.

206. Jw., w otoku
///(©G)R POLON
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(ÿMO///UNbNSIS)   
Stempel mocno przesunięty.

1,55 g
19,8 mm
niedobity
Rv. skorod.

Vos. 101;
Kub. I/5
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207. Jw., w otoku
ÿKASIMIR©G(R///O)N

Jw., w otoku
/(M)ONbTA²(TORU)///   

1,47 g
20,2 mm
niedobity

Vos. 101 v;
Kub. I/5

208. Jw., w otoku
///(IR©)GRPOLOII
Powierzchnia skorodowana, pory- 
sowana.

Jw., w otoku
(ÿ)MONbTA:(TORU)///   
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,18 g
19 mm
niedobity
popękany

Vos.102;
Kub. I/5

209. Jw., w otoku
ÿKASI///©/RPO(LO)II

Jw., w otoku
¨M//bTA(²T)O(RUN)bN/I 
Stempel poruszony.

1,23 g
19,2 mm
wytarty
porysowany

Vos. 102 v;
Kub. I/5

210. Jw., w otoku
¨///(MIR/GR)POLONI

Jw., w otoku
(ÿ///A²//R)UNbNSI   
Stempel poruszony. 

1,36 g
20 mm
wytarty
popękany

Vos. 103;
Kub. I/5

211. Jw., w otoku
//(ASIMIR//RPOL/NI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ÿ)MONb(T///N)   
Stempel przesunięty.

1,53 g
19,5 mm
wytarty

Vos.103-112;
Kub. I/5

212. Jw., w otoku
(ÿK)ASI(M/R/GRP)OLO//
Stempel przesunięty.

Jw., w  otoku
ÿ(MON)bTA:T(O//N)bNSI 
Stempel przesunięty.

1,38 g
20 mm
wytarty

Vos.107;
Kub. I/5

213. Jw., w otoku
(ÿKA)/IMIR ©G(R)POL(O)//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ÿM(O/bTA:/O)RUNbN(SI) 
Stempel poruszony. W polu negatyw 
krzyża jagiellońskiego.

1,32 g
20,4 mm
Rv. skorod.
pęknięty

Vos. 107;
Kub. I/5

214. Jw., w otoku
ÿK(A/I)MIRDGRPOLONI
Spod zdartej srebrnej powłoki 
przebija miedź.

Jw., w otoku
ÿMON(b//²T)ORUN{SI 
MO poruszone podczas odbicia 
puncą w stemplu. Spod zdartej 
srebrnej powłoki przebija miedź.

1,95 g
19,5 mm
fałszywy 

Vos. 108;
Kub. I/5

215. Jw., w otoku
ÿKASIMI///GRPOLO(NI)
Stempel uszkodzony, poruszony, 
przesunięty.

Jw., w otoku
ÿMO(N//A)²TORUN(bN)SI 
W polu negatyw krzyża. 

1,18 g
20,5 mm
nadkruszony

Vos. 108;
Kub. I/5

216. Jw., w otoku
(ÿK//IMI)/©GRPOLONI
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
(¨M)ONbTA²TOR(U/b)NS/ 
W polu negatyw krzyża jagielloń- 
skiego.

1,15 g
20mm

Zbliżony do 
Vos.108
(T. III/5) 
Kub. I/5

217. Jw., w otoku
ÿKA(SI/IR)©GRPOLON(I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ÿMONbT(A•TORUN)bNSIS   
Stempel poruszony.

1,81 g
20 mm
wytarty

Vos. 111;
Kub. I/5

218. Jw., w otoku
(ÿ/ASIMIR///NI)
Moneta przebita. Legendy zacho-
dzą na siebie ukośnie.

Jw., w otoku
//(ONbT///Nb/SIS) 
Przebicie.

1,48 g
21,2 mm
wytarty
popękany

Vos. 111/112;
Kub. I/5.

219. Jw., w otoku
ÿK///(IR©G)RPOLONI
Stempel zużyty, poruszony, mocno 
przesunięty.

Jw., w otoku
//ONbTA(:TORU//b)NS(I)/   
Stempel przesunięty.

1,47 g
19 mm
niedobity

Vos. 112;
Kub. I/5
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220. Jw., w otoku
ÿK(ASIMI///O)LO(NI)
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku
ÿMON(bT)A(:T///SIS)   
W polu negatyw krzyża jagielloń- 
skiego.

0,99 g
20 mm
niedobity
popękany

Vos. 112;
Kub. I/5

221. Jw., w otoku
(ÿ)///IMIR©GR(POL)OIII

Jw., w otoku
/(M)ONb(TA):TORU///   
W polu negatyw krzyża jagielloń- 
skiego.

1,21 g
19,5 mm
niedobity

Vos. 112 v;
Kub. I/5

222. Jw., w otoku
ÿKASI(MI/// PO)LONIb

Jw., w otoku
ÿMONbTA:T(ORUNb/S)I   
Złuszczenia na powierzchni.

1,18 g
21 mm
popękany

Vos. 115 v;
Kub. I/5 

223. Jw., w otoku
(ÿKASIMIR)©GR(P///b)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
(ÿMONb///O)RUNbN(SIS)
Stempel przesunięty.

1,52 g
21 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 116;
Kub. I/5

224. Jw., w otoku
¨/(AS)///©GRPO(LON)
N zachodzi na ¨ .       

Jw., w otoku
¨MO(///TO/UNbN)SI 
Spod zdartej srebrnej powłoki prze-
bija miedź.

1,47 g
19,7 mm 
skorodowany
krążek niereg.
fałszywy

Vos. 118 (Av.),
120 (Rv.);
Kub. I/5

225. W polu tarcza z krzyżem jagiel-
lońskim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨K//(IM)IR©(GR)P///I
Stempel przesunięty.

W polu tarcza z orłem z koroną na 
szyi, ze zbrojną lewą ręką unoszącą 
miecz nad głową. Miecz ułożony 
ukośnie w poprzek tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(¨MON)b(TA///)UIIb///  
Końcowa część legendy poruszona. 

1,81g
20 mm
skorodowany
popękany

Vos. 120 v;
Kub. I/5

226. Jw., w otoku
//(ASI)//©©GRPOLOIII
Przebicie z poruszeniem stempla.

Jw., w otoku
(¨MONbT///ORUNbNSI) 
Przebicie.

1,67 g
19,7 mm
skorodowany

Vos. 120 v;
Kub. I/5

227. Jw., w otoku
¨KAS(I//R©///N)I

Jw., w otoku
¨///{SIS  
Stempel mocno przesunięty. 
W polu ukośny negatyw krzyża 
jagiellońskiego.

1,53 g
20,5 mm
otoki nadgniec.
popękany

Vos. 121;
Kub. I/5

228. Jw., w otoku
¨(KASIMIR©GRP//O)NI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨M//bTA:T)ORUNbNSIS   

1,51 g
21 mm
Rv. niedobity
skorodowany

Vos. 121;
Kub. I/5

229. Jw., w otoku
¨(K///IR©GR)POLONI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MON(bTA)://RU///IS   
Stempel poruszony.

1,45 g
20,5 mm
niedobity
popękany

Vos. 121;
Kub. I/5

230. Jw., w otoku
(///P)OLONI

Jw., w otoku
///(R)UNbN(SIS)   

1,59 g
19,5 mm
niedobity

Vos. 121?;
Kub. I/5

231. Jw., w otoku
(¨//SIMIR©GRP)OLONIb
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MONbT/:TO)RUNb(N/IS)
Stempel poruszony.

1,23 g
20,5 mm
skorodowany

Vos. 122;
Kub. I/5
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232. Jw., w otoku
///(IM)IR•DGR(PO/ONI)/
Stempel poruszony.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
¨MONbTA:T///bNSIS 
Końcowa część legendy nadbita?

1,13 g
20,5 mm
skorodowany

Vos. 122 v;
Kub. I/4

233. Jw., w otoku
¨//(SIM/R)©///b

Jw., w otoku
///bT//(TOR/Nb)///   
Stempel poruszony.

1,60 g
19 mm
wytarty
otoki nadgniec.

Vos. 123;
Kub. I/4

234. Jw., w otoku
¨///(RPOL/NI)/
Złuszczenia na powierzchni.

Jw., w otoku
(¨/ON///TO)RU(Nb/SI)   
Część legendy nadgnieciona. 
W polu ukośny negatyw krzyża 
jagiellońskiego.

1,28 g
19,3 mm
wytarty

Vos. 123;
Kub. I/4

235. Jw., w otoku
///(MIR©GRP)OL(ON)//
Powierzchnie skorodowane.

Jw., w otoku
¨M(ON//A²TORU/b/SI)
W polu ukośny negatyw krzyża. 
Powierzchnie skorodowane.

1,26 g
19,6 mm
pęknięty

Vos. 123;
Kub. I/4

236. Jw., lecz nad tarczą ÿ . W otoku
¨(K/SIMIR©)GRPOL(ON)I

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
¨(MO)NbTA(:TORUNbN)SIS   

1,51 g
21 mm
skorodowany

Vos. 132 v;
Kub. Av. IV; 
Rv. 5 typu I

237. Jw., w otoku
¨KASIMIR///(OLONI)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., lecz nad tarczą ÿ, a miecz 
ułożony poziomo wewnątrz tarczy.  
W otoku
(¨M)ONbT(A///R)UNb(NSIS)   
Stempel przesunięty.

1,47 g
20 mm
skorodowany
popękany

Vos. 133
Kub. IV

238. Jw., w otoku
(¨K)/SIMIR(©GROLONI)
Przebicie stempla z przesunię-
ciem.

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
¨(MON)bTA(:TOR/NbNSI)S 
Przebicie stempla. 

1,38 g
20 mm
skorodowany

Vos. 133 v;  
Kub. Av. IV; 
Rv. 9 typu I

239. Jw., w otoku
¨(K///O)LONIb
Stempel przesunięty.

Jw., lecz miecz ułożony poziomo 
wewnątrz tarczy. W otoku
///(:TORU)NbNSI(S) 
Stempel poruszony.  

1,12 g
19,5 mm
krążek niereg.
otoki nadgniec.

Vos. 134 v;
Kub. IV

240. Jw., lecz bez ÿ nad tarczą. W otoku
¨KASI(M///G//O)LONIb
Stempel przesunięty.

Jw., lecz miecz ułożony ukośnie  
w poprzek tarczy. W otoku
///(bTA:TOR///IS)  
Stempel przebity, przesunięty. 
Powierzchnia skorodowana.

1,35 g
19,5 mm
pęknięty

Vos. 135 v;
Kub. I/9

241. Jw., w otoku
(ĂKAS///R©G////NIb)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., lecz bez ÿ nad tarczą. W otoku
(¨)MONb(TA:TORUN///S) 

0,94 g
20 mm
skorodowany
popękany

Vos. 136 v;
Kub. I/5

242. Jw., w otoku
¨///R©GRPOLON
Stempel przesunięty.

W polu orzeł z koroną na szyi, ze 
zbrojną lewą ręką unoszącą miecz 
nad głową. Miecz ułożony poziomo. 
W otoku
(¨/ONbTAT///S)   

1,36 g
19,7 mm
krążek niereg.
wytarty

Vos. 156;
Kub. I/3
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Mennica: Gdańsk 

Szelągi miejskie

Lata 1457-1494

243.           W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
///MIRUS◦Rb«◦D 
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska 
(dwa pionowo ustawione krzyże 
kawalerskie pod koroną). W otoku 
między obwódkami perełkowymi 
◦MON///UIT◦DAII 
Stempel przesunięty. 

1,32 g
21 mm
niedobity

Vos. 96/70 v;
Kub. II/3 
lub 12

244. Jw., w otoku
///(US◦Rb«◦D)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
///UIT◦DAI
Stempel mocno poruszony.

1,17 g
20 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 69/70;
Kub. II/3 
lub 12

245. Jw., w otoku
ˉ~A(SIM)///S///«◦DO
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
(◦//NbTA)◦c(IU)IT◦©AI
©A poruszono podczas odbicia 
w stemplu puncą.

1,54 g
20,4 mm
wytarty

Vos. 98 a;
Kub. II/7 
lub 8

246. Jw., w otoku
(ˉ~A)SIMIR(U)S•Rb(¬)◦PO
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
®(M)ONbTA•cIUI•DAII 
Stempel poruszony.

1,40 g
19,6 mm
skorodow.

Vos. 121 v;
Kub. II/2 

247. Jw., w otoku
ˉ(~AS///R)b¬◦PO
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(•M///U)IT•DAII 
Stempel poruszony.

1,28 g
20,5 mm
niedobity 

Vos. 125;
Kub. II/2 
lub 3

248. Jw., w otoku
(ˉ~A/I//RUS/b/◦PO)

Jw., w otoku 
(•M///TA•cIU)IT•DAII 

1,13 g
20,5 mm
wytarty
popękany

Vos. 130;
Kub. II/2

249. Jw., w otoku
//(AS)IMIRUS◦Rb¬◦/(OL)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
◦MONbTA(◦cI//T/D)AII 
Stempel poruszony.

1,31 g
19,5 mm
skorodow.

Vos. 148;
Kub. II/5 
lub 12

250. Jw., w otoku
ˉ~A(SIMI/U/•)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(•///A•cIU//•D)AI 
Stempel przesunięty.

1,53 g
20 mm
wytarty
skorodow.

Vos. typ I/2;
Kub. II/2 
lub 3

251. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
ˉ~ASIMI(RUS///D)ON
Przebicie stempla.

Jw., w otoku 
///(b)TA•cIU(ITοDA/U) 
Przebicie stempla.

1,42 g
20 mm
niedobity
skorodow.

Vos. typ I/2;
Kub. II/1

252. Jw., w otoku
¨K(A///r)US•r•POLO
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²/ON)bTA:ºUI(T:/ANc)
Stempel poruszony.

1,39 g
20,2 mm
niedobity

Vos. 178;
Kub. II/1

253. Jw., w otoku
¨KA(SI/Ir///OLO)

Jw., w otoku 
(²///A:ºUIT:DA/c) 
Stempel przesunięty.

1,57 g
19,6 mm
wytarty

Vos. 180?;
Kub. II/1
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254. Jw., w otoku
//(As)IMIrU(S):(r):POL(O)

Jw., w otoku 
²MONbTA(:///AN)/ 
Stempel przesunięty. 

1,23 g
20,7 mm
niedobity

Vos. 180;
Kub. II/

255. Jw., w otoku
¨KA(sI)MIrUS:r(:POLO)
Stempel przesunięty. Krawędź sko-
rodowana.

Jw., w otoku 
(²M)ONbTA:ºU(IT:)DANc(I) 
Stempel poruszony.

1,27 g
19 mm

Vos. 181;
Kub. II/1

256. Jw., lecz korona nad tarczą. 
W otoku
(¨KASIMIrUS):r:POLO•
Stempel poruszony, przesunięty.
Legenda częściowo nadgnieciona.

Jw., w otoku 
(²///bTA:cIUI/:DANc)
Stempel poruszony.

1,60 g
20,3 mm
wytarty

Vos. 183;
Kub. II/1

257. Jw., lecz korona zachodzi na tarczę. 
W otoku
¨KA(SI///S:r:)POLO• 
I odbito w stemplu wyżej.
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku 
²(M///A:)ºUIT:DANc 
Stempel poruszony.

1,51 g
19,5 mm
niedobity

Vos. 183;
Kub. II/1

258. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
(¨K)AsIMIrUs:r:POLO•
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku, między obwódkami pe-
rełkowymi 
²MO/(b)TA:ºU(I///A)Nc 
Stempel przesunięty.

1,51 g
21,2 mm
Rv. wytarty

Vos. 183;
Kub. II/1

259. Jw., w otoku
/(K)ASIMIrUS:r:P//O•
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
²(M///TA:ºUI)T:DANc 
Ostatne c odbite w stemplu powtór-
nie. 

1,51 g
17,5x20,5mm
skorodowany
krążek niereg.

Vos. 183;
Kub. II/1

260. Jw., w otoku
(¨/ASI///S:r):POLO•
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIUIT:DANcI 

1,18 g
19,6 mm
skorodowany
popękany

Vos. 184;
Kub. II/1

261. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¨KAsI(M///•POL)ON
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
²MONbTA:cI(U///¹) 
Stempel poruszony, przesunięty.

1,62 g
19,7 mm
niedobity

Vos. 190;
Kub. II/1

262. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
(¨KAs///•r)•POLO(N)
Zachodzące na ¨ K wybito w stem-
plu niżej. Stempel przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

Jw., w otoku 
(²MONb///:DANc¹) 
Stempel zużyty, przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

1,31 g
19,6 mm
niedobity
wytarty

Vos. 190 v;
Kub. II/1

263. Jw., w otoku
¨(KAsI)MIrUS•(r)•POLON

Jw., w otoku 
²MON(cT)A:cIUT:DANc 
Stempel poruszony.

1,68 g
20,5 mm
pola skorod.
popękany

Vos. 191;
Kub. II/1
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264. Jw., w otoku
¨KASI(MIr)U(S)/r•POLON
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIUTA:DANc 
Stempel poruszony. Pole skoro-
dowane.

1,42 g
19,6 mm

Vos. 191 v;
Kub. II/1

265. Jw., w otoku
¨KASIM(IrUS•r)•POLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MON(bTA///U)IT:DANc 

1,60 g
20 mm
niedobity

Vos. 192;
Kub. II/1

266. Jw., w otoku
¨KA(SIMIrUS)•r•POLON
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
²(M)ONbT(A•º/IT)•DANc 
M powtórnie odbite w stemplu.

1,30 g
20,2 mm
Rv. skorod.

Vos. 192;
Kub. II/1

267. Jw., w otoku
(¨K)ASIMIr(US•r///ON)
Część legendy nadgnieciona.

Jw., w otoku 
///(T)A:cIUIT:(DAN)/ 
Stempel poruszony. Część legendy 
nadgnieciona.

1,58 g
19,8 mm

Vos. 192 v;
Kub. II/1

268. Jw., w otoku
(¨KASIMIrUS•r•POLO)/
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
(²)MONb(TA:ºUIT///c) 
Stempel poruszony.

1,30 g
19 mm
otoki nadgniec.

Vos. 192 v;
Kub. II/1

269. Jw., w otoku
(¨/A/I)MIr(U///•//L)//
Stempel poruszony. Część przykra- 
wędna legendy nadgnieciona.

Jw., w otoku 
/(MONbTA:cIUIT:DA)// 
Stempel poruszony, przesunięty.

1,42 g
19 mm
wytarty
pęknięty

Vos. 192?;
Kub. II/1

270. Jw., w otoku
¨KA(SI///•P)OLON
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
(²MO)Nb(T/:///IT:DANc) 
Stempel mocno przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

1,44 g
19,4 mm
nadgnieciony

Vos. 193?;
Kub. II/1

271. Jw., lecz korona zachodzi na linię 
tarczy. W otoku
¨KASI(M///r•)POLON
Ślady korozji.

Jw., w otoku 
(²M)ONbTA:(c/UI)/// 
Stempel zużyty, przesunięty.
Ślady korozji.

1,46 g
19,5 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Vos. 191
195;
Kub. II/1

272. Jw., w otoku
¨K(ASIM)IrUS•r•POLON

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIUIT:D(AN)cI 
Stempel poruszony.

1,53 g
19,8 mm

Vos. 195;
Kub. II/1

273. Jw., w otoku
¨KASI(MIrUS•r•POL/N)
Stempel zużyty, poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
²(M)ONbT(A:///IT):DANcI 
Stempel przesunięty.

1,38 g
21 mm
niedobity

Vos. 195;
Kub. II/1

274. Jw., w otoku
¨KAS//(IrUS:PO)LON
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

Jw., w otoku 
²MON(b)//:cIUI(T:D)AN 
Stempel zużyty.

1,59 g
20,3 mm
pęknięty

Vos. 197;
Kub. II/

275. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(M)IrUS(r:POLON)
Ślady zużycia stempla.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
²MONb///(IT:DAN) 
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,52 g
19 mm
leg. nadgniec.

Vos. 197?;
Kub. II/1
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276. Jw., w otoku
///(IMIrUS:r:POLON)
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku 
(²MO)//TA:cIU///AN 
Stempel poruszony, przesunięty.

1,40 g
20 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 197?;
Kub. II/1

277. Jw., w otoku
(¨KASI/IrU/:/:POLON)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(²MONcTA:c/U/T:DAN)
Ślady pęknięcia stempla.

1,10 g
19,2 mm
przykr. niedob.
popękany

Vos. 197;
Kub. II/1

278. Jw., w otoku
(¨KA)///IrU(S//•P)OLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MON///(cIUIT:)DAN 
Przebicie: kilka pionowo zacho-
dzących na siebie koron oraz liter.

1,46 g
20 mm
skorodowany

Vos. 197 v;
Kub. II/1

279. Jw., w otoku
(¨//S)IMIrU(S:)r:POLO(N)
Legenda uszkodzona, poruszona. 
Powierzchnia spiłowana.

Jw., w otoku 
²MONbTA•cIUIT•DANc 
Stempel poruszony. Powierzchnia 
spiłowana.

1,30 g
20 mm
skorodowany

Vos. 198;
Kub. II/1

280. Jw., w otoku
///(Ir)US:r:(PO)LON
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
²MO(N/A:cI///:DAN)c 

1,55 g
20 mm
skorodowany

Vos. 199;
Kub. II/1

281. Jw., w otoku
¨KA(SI)M|US:r:POL(ON)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(²)MO(Nb)TA:cIUIT:DA(Nc) 

1,50 g
20 mm
Rv. wytarty

Vos. 199;
Kub. II/1

282. Jw., w otoku
¨KASI(M)I(rUS):r:POLON

Jw., w otoku 
²MON(bTA):ºUIT:DA(Nc)
 Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,47 g
20,3 mm

Vos. 199;
Kub. II/1

283. Jw., w otoku
¨KAS(IM)IrUS:r:POL(ON)
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
²(MONb)TA:ºUI(T:D)ANc

1,42 g
19,8 mm

Vos. 199;
Kub. II/1

284. Jw., w otoku
¨KAS(IM)IrUS:r(:)POLON 
Stempel poruszony, pęknięty.

Jw., w otoku 
(²MON)cTA:cIUIT:DANc 
Stempel poruszony.

1,40 g
20,3 mm
popękany

Vos. 199;
Kub. II/1

285. Jw., w otoku
¨K(A)/IMIrUS(:r:)POLO(N)  
I odbito w stemplu niżej.

Jw., w otoku 
²MONbTA:ºUIT:DANc 
Stempel poruszony.

1,39 g
20 mm

Vos. 199;
Kub. II/1

286. Jw., w otoku
/(KASIMIrUS:r:POLO)N
Rysy na powierzchni.

Jw., w otoku 
(²MO/b/A:c)IUIT:D(A)Nc 
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia spiłowana.

1,35 g
19,2 mm
krążek niereg.

Vos. 199;
Kub. II/1

287. Jw., w otoku
¨(K)ASIM(IrUS:r/P)OLON

Jw., w otoku 
²MO/(cTA):cIU(IT:DANc) 
Stempel przesunięty.

1,27 g
20 mm
skorodowany

Vos. 199;
Kub. II/1

288. Jw., w otoku
(¨//S)IMIrU(S:)r:POLON
Stempel poruszony, uszkodzony.

Jw., w otoku 
(²M)ONbTA:c(I//T):DAN(c) 

1,26 g
20 mm
niedobity

Vos. 199;
Kub. II/1

106



289. Jw., w otoku
¨KA(SIM)IrUS:r:POLON

Jw., w otoku 
²MONb(TA):ºUIT:DANc 

1,16 g
20 mm

Vos. 199;
Kub. II/1

290. Jw., w otoku
///(MIrUS):r:POLO(N)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(²MO)NcTA:cIUI///(c) 

1,43 g
19,6 mm
niedobity

Vos. 199 v;
Kub. II/1

291. Jw., w otoku
¨KASIMIrU(S):r:PO(LON)
Litery KA odbito w stemplu niżej.
Ślady pęknięcia stempla. 

Jw., w otoku 
(²MO//TA:///IT:DA/b)/ 
Przebicie: w polu pod koroną kil-
ka krzyży.

1,47 g
19,8 mm

Vos. 201-203;
Kub. II/1

292. Jw., w otoku
(¨KAS///:POLON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MONbTA:)cIUIT:(DA)// 

1,30 g
19,6 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 199-200;
Kub. II/1

293. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(¨K//I)MIrUS:r:(P)/LON
Stempel przesunięty.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
²MONb(TA:cIUIT):DA(NcI) 
Legenda uszkodzona.

1,47 g
20,2 mm
Av.  skorodow.

Vos. 201;
Kub. II/1

294. Jw., w otoku
(¨KAsIM///r:POLON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MO///:DANcI) 
Stempel poruszony.

1,47 g
21 mm
niedobity
popękany

Vos. 201;
Kub. II/1

295. Jw., w otoku
(¨KAS)IMIr(US:r:POLON)  
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
²(M)ONcTA:c///(:D)ANcI 
Stempel przesunięty.

1,40 g
20,5 mm

Vos. 201;
Kub. II/1

296. Jw., w otoku
(¨KAS)IMIrUS:r:POLO(N)  
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
/(///:cI)UIT:DAN(cI) 
Stempel poruszony.

1,35 g
21 mm
otok Rv. skorod.

Vos. 201;
Kub. II/1

297. Jw., w otoku
¨KASI(M/rUS:r:PO)LON
Złuszczenia na powierzchni.

Jw., w otoku 
²MONbTA:ºUIT:DANcI 
Poruszenie stempla.

1,27 g
19,6 mm
Av. niedob.
krążek niereg.

Vos. 201;
Kub. II/1

298. Jw., w otoku
¨KASIM(IrUS:r):POLON
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
²MONbTA(:///AN)cI 
Stempel mocno przesunięty.

1,26 g
20 mm
skorodowany

Vos. 201;
Kub. II/1

299. Jw., w otoku
¨KA///(U)S:r:POLON

Jw., w otoku 
(²)MONbTA:cIUIT(:DA//I) 
Stempel poruszony. 

1,10 g
20,2 mm
niedobity
popękany
zawyż. % Cu

Vos. 201;
Kub. II/1

300. Jw., w otoku
¨KASIMI(IIU)rUS(:/O)LON
Przebicie z przesunięciem.

Jw., w otoku 
²MO(Nb //:cc)IUIT:DANcI  
Przebicie: część liter zachodzi na 
siebie pionowo.

1,46 g
20,6 mm

Vos. 201 v;
Kub. II/1
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301. Jw., w otoku
///(S):r:POL(ON)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
(²/ONbT///cI) 
Stempel przesunięty.

1,41 g
20,4 mm
nadgnieciony

Vos. 201?;
Kub. II/1

302. Jw., w otoku
¨KASIMI(rU/:r:POLON)

Jw., w otoku 
²MONb(TA:c//IT/DA)Nc¹ 
Litera ¹ odbita w stemplu znacz-
nie niżej.

1,65 g
20,5 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 202;
Kub. II/1

303. Jw., w otoku
//(ASIMI//S:)r:PO(LON)

Jw., w otoku 
//(Nb)TA:cI(UIT:DANc¹)
Stempel przesunięty.

1,50 g
20 mm
wytarty

Vos. 202;
Kub. II/1

304.
 

Jw., w otoku
(¨~A)SIMIRU(S:R):POLON

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIUIT:(DAN)c¹ 
Stempel poruszony.

1,43 g
20 mm

Vos. 202;
Kub. II/1

305. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku 
(¨K/S)IMI(RUS:R):PO(LON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
/(M/Nb)TA:cIUIT:DA(Nc¹)
Stempel przesunięty.

1,41 g
19,4 mm

Vos. 202;
Kub.II/1

306. Jw., lecz korona wewnątrz  tarczy. 
W otoku
/(KA///:r:POLON)
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
²M(ON//A:c///T:D)ANc¹
¹ odbito w stemplu znacznie niżej. 
Stempel przesunięty.

1,32 g
20 mm
skorodowany

Vos. 202;
Kub. II/1

307. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¨KA(S//IrUS:///L)ON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
//(O)NcTA(://I)UIT:DAN(c¹) 

1,32 g
20 mm
Av. skorod.

Vos. 202;
Kub. II/1

308. Jw., w otoku
///(SIMIrU/•r•PO)///
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
///(A:c)IUIT:D(A/c¹)
Stempel przesunięty.

1,53 g
19 mm
wytarty

Vos. 203;
Kub. II/1

309. Jw., w otoku
//(A/IM)IrUS:(r:POLON) 
Na literę M nadbito literę r. 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(²)MONcTA:cIUT:(DA/b¹) 
Pierwsze A odbito w stemplu 
powtórnie.

1,66 g
20,2 mm
pęknięty

Vos. 203 v;
Kub. II/1

310. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(¨KASIM///OLON)

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
///(bT)A:cIUT:D///(¹) 

1,30 g
19,3 mm
wytarty

Vos. 203 v;
Kub. II/1

311. Jw., w otoku
(¨KASIM)IrUr•POLONI

Jw., w otoku 
(²M)ONb(TA:)cIUIT:DA(Nc) 

1,34 g
20,2 mm
wytarty

Vos. 207;
Kub. II/1

312. Jw., w otoku
¨KASI(MrUS•r•POLON)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MONbTA•c)IUIT•DANc 

1,46 g
20,6 mm
niedobity

Vos. 208 (Av.), 
207 (Rv.);
Kub. II/1

313. Jw., w otoku
(¨KA///IrUS):r:(POLONI)

Jw., w otoku 
(²MONbTA:cIU///ANc) 
Ślady zużycia stempla.

1,44 g
19,6 mm
wytarty
otoki skorodow.

Vos. 209 v;
Kub. II/1
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314. Jw., w otoku
(¨KASIMIr///r•P///I)
Powierzchnia spiłowana. 

Jw., w otoku 
/(MO/TA•cIUIT•DA)// 
Ślady zużycia stempla.

1,36 g
20,3 mm
wytarty

Vos. 211;
Kub. II/1

315. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
(¨KA)SIMI(r/S•r)•POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(£MON)bTA:c(IUIT):DANc 
Stempel przesunięty.

1,46 g
19,6 mm 
skorodowany

Vos. 212;
Kub. II/1

316. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¨KASIMI(r/S)•r•POL(ONI)
Stempel przesunięty. Złuszczenia 
na powierzchni.

Jw., w otoku 
²M(ON)//A:cIUIT:DANc  
Stempel przesunięty, poruszony. 
Pole wytarte.

1,42 g
20 mm
popękany

Vos. 212;
Kub. II/1

317. Jw., w otoku
(¨)KASIMI(rU•/•PO)LO//
Przebicie (?) z poruszeniem.

Jw., w otoku 
(²)M(ON)//A:(cIU///DANc
Przebicie: w podwójnej tarczy trzy 
krzyże kawalerskie.

1,59 g
18x20 mm
skorodowany

Vos. 212?;
Kub. II/1

318. Jw., w otoku
¨K(A)///•r•POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
/(MO)NbTA:cIUIT:(DANcI)
Połowa stempla powtórnie odbita.

1,45 g
19,6 mm 
niedobity

Vos. 216;
Kub. II/1

319. Jw., w otoku
(¨KASIM)IrUS•r•POLO(NI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²M(ON)/TA:cIUIT:(DA)NcI 
Stempel zużyty, przesunięty.

1,46 g
20 mm
otoki skorod.

Vos. 216;
Kub. II/1

320. Jw., w otoku
(¨KASIMIrU/•r)•POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MONb)TA:cIUIT:(D//cI) 
Stempel przesunięty. Pierwsze c   
odbito w stemplu mniejszą puncą.

1,48 g
19,6 mm
krążek niereg.

Vos. 216;
Kub. II/1

321. Jw., w otoku
¨(KASI)MIrUS•r•POLON I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MONbTA(:c)IUIT:DANcI 

1,44 g
21 mm

Vos. 216;
Kub. II/1

322. Jw., w otoku
(̈KAS)IMIrU(S•r•P)OL(ON)I

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIUIT:DANcI 

1,38 g
19,8 mm
krążek niereg.

Vos. 216;
Kub. II/1

323. Jw., w otoku
¨(K///US)•r•POLONI

Jw., w otoku 
//(O)NbTA:cIUIT(:DA)// 
Stempel poruszony. 

1,38 g
20 mm
niedobity

Vos. 212-217;
Kub. II/1

324. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
//(ASIMIrU///•POLONI)
Stempel poruszony. Złuszczenia 
na powierzchni.

Jw., w otoku 
(²M)ONbTA(:cIU/T:DA/c¹)
Stempel poruszony.

1,35 g
21,4 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 217 lub
227;
Kub. II/1

325. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(¨K)//IMIrUS:r•POL(O/I)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
porysowana.

Jw., w otoku 
£M(ONbTA///UIT:)DANc¹
Rysy na powierzchni.

1,21 g
19,5 mm
krążek niereg.

Vos. 217;
Kub. II/1
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326. Jw., lecz korona zachodzi na tarczę. 
W otoku
¨//(SIMIrUS//•POLONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MONbTA:cIUIT:DANc¹)
Stempel przesunięty.

1,19 g
20 mm
otoki zatarte

Vos. 217;
Kub. II/1

327. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
(¨K///•POLONI)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
(²MONbTA:///Nc¹)

1,41 g
19 mm
otoki 
nadgniecione

Vos. 217?;
Kub. II/1

328. Jw., lecz sam szczyt korony wy-
chodzi nad tarczę. W otoku
///(•r•POLON)/

Jw., w otoku 
(²MONb///c¹)

1,28 g
19,4 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 217?;
Kub. II/1

329. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(US•r)•POLO(NI)

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(²)MONbT(A:cIU)///
Stempel poruszony, przesunięty.

1,23 g
19 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. 218-221;
Kub. II/1

330. Jw., w otoku
¨KA(SI//RUS:r):POLO(NI)

Jw., w otoku 
²MONb(TA:c///N)cI¹
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,46 g
19,3 mm
krążek niereg

Vos. 218 v;
Kub. II/1

331. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
//(ASI)/IrUS:r•P(OL)/// 
¨zachodzi na K. Stempel mocno 
zużyty, przesunięty.

Jw., w otoku 
(²MONbT)A•/IUIT•DA(Nc) 

1,11 g
21,3 mm
otoki skorod.
pęknięty

Vos. 219 v;
Kub. II/1

332. Jw., w otoku
///(SIMIrUS:r•PO)/// 
Poruszenie stempla: legenda po-
trójna.

Jw., w otoku
²MONbTA•//UI/•DANc 
Poruszenie stempla: legenda po-
trójna. 

1,55 g
21 mm

Vos. 219 v?;
Kub. II/1

333. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku 
(¨KA)SIMIrU(S:r:P)OLONI

Jw., w otoku 
£MON(bTA///U)IT:DANc
U odbite w stemplu dużą puncą. 
Ślady zużycia stempla.

1,51 g
20 mm
przykr. skorod.

Vos. 223;
Kub. II/1

334. Jw., w otoku
(¨KASIMIrUS:r:POLONI)
Stempel zużyty, przesunięty.

Jw., w otoku 
///(N)/TA:cIUIT:D(ANc) 

1,42 g
20,5 mm
Rv. niedob.

Vos. 223;
Kub. II/1

335. Jw., w otoku
¨(KAS)IMIrU(S:r)//OLONI 

Jw., w otoku 
²MON(b//:c)IUIT:D(A)/c 
Ślady zużycia stempla.

1,24 g
20 mm
przykr. skorod.

Vos. 223;
Kub. II/1

336. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(¨KASIMIrUS//P/L)//I 
¨zachodzi na K. Stempel mocno 
zużyty. Otok skorodowany.

Jw., w otoku 
²MONb(TA:cIUIT:DANc) 
Stempel przesunięty.

1,50 g
20 mm
wytarty

Vos. 223 v;
Kub. II/1

337. Jw., lecz sam szczyt korony wy-
chodzi poza tarczę. W otoku
¨K///(US:r:)///NI 

Jw., w otoku 
²MO(NbTA:cIUI///c) 

1,38 g
19,8 mm
skorodow.
nadgnieciony

Vos. 223?;
Kub. II/1
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338. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¨(KA)///:r:POLONI 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
²MONb(TA:cIU/T:DAN¹) 
Otok skorodowany.

1,31 g 
20 mm
niedobity

Vos. 224;
Kub. II/1

339. Jw., lecz dolna krawędź korony 
zachodzi na linię tarczy. W otoku
¨KASIMIrUS:r:P(OLON)I 
Część przykrawędna legendy nad-
gnieciona. 

Jw., w otoku 
(²)MONbTA•cI(UIT•DA)Nc 

1,39 g
20 mm

Vos. 225 v;
Kub. II/1

340. Jw., w otoku
(¨KA)SIMI(rU)S:r:POLONI 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
²MONbTA(:cIUIT:DA)NcI 
Stempel poruszony, przesunięty.

1,55 g
19,8 mm
krążek niereg.

Vos. 226;
Kub. II/1

341. Jw., w otoku
¨KA(SIMIr)US:r:POLONI 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²M)///A:cIUIT(:D)ANcI 
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,52g
20 mm

Vos. 226;
Kub. II/1

342. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¨KASIMIrUS:(r:)POLONI 
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
(²)MO(Nb)TA:cIUIT:(DANcI)   
Pole wytarte.

1,50 g
20,8 mm

Vos. 226;
Kub. II/1

343. Jw., lecz dolna krawędź korony 
zachodzi na linię tarczy. W otoku 
¨KASIMIrUS:r:(POLONI) 
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
²MONbT(A:cIU)IT:DANcI 

1,41  g
20 mm 

Vos. 226;
Kub. II/1

344. Jw., lecz górna część korony wy-
chodzi poza tarczą. W otoku 
(¨KASI///US:r:POLONI) 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MO)NbTA:cIUI(T:DANc)/ 
Stempel poruszony.

1,20 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 226?;
Kub. II/1

345. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
(¨//SIM//US:r:/O)/// 
Przebicie z przesunięciem.

Jw., w otoku 
(²MO)NbTA:cIUUIT(:DA)// 
Przebicie: dwie zachodzące na 
siebie tarcze.

1,40 g
19 mm

Vos. 226?/227?;
Kub. II/1

346. Jw., w otoku
(¨)///IrUS:r:POLONI 

Jw., w otoku 
///(N)bTA:cIUIT:D(A)// 

1,36 g
20 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 226/227;
Kub. II/1

347. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
(¨KASIM)IrUS:(r://LONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²)MON(b/A:cIUIT:DANc¹) 

1,71 g
20 mm
otoki nadgniec.
krążek niereg.

Vos. 227;
Kub. II/1

348. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
¨KASIM/(rU/:r:P///I) 
Stempel przesunięty.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(²M///A:cIUIT:D)ANc¹ 
Stempel przesunięty.

1,46 g
19,2 mm
skorodow.

Vos. 227;
Kub. II/1
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349. Jw., w otoku
(¨K///U)S:r:POLO(NI) 
Stempel poruszony. Część legendy 
nadgnieciona. 

Jw., w otoku 
(²MONb///:DANc/)

1,44 g
20,7 mm
wytarty 
skorodow.

Vos. 227 lub
228;
Kub. II/1

350. Jw., w otoku
(¨KAS)IMI(rS:r:POLONI) 
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
²(MON)bT(A:c)IU(T//ANc)¹ 

1,50 g
20 mm
skorodow.

Vos. 228 v;
Kub. II/1

351. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy.  
W otoku
//(AS/M)IrUS:r:(PO/O)// 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MONbTA(:cIUTA:DA)Nc¹ 

1,30 g
19,8 mm
niedobity

Vos. 28 v?;
Kub. II/1

352. Jw., w otoku
(¨K///:r):POLONI:
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
///(:c)IUIT:DA(Nc¹)

1,65 g
20 mm 
niedobity
zawyż. % Cu

Vos. 233 v; 
Kub. II/1

353. Jw., lecz górna część korony wy-
chodzi poza tarczę. W otoku
(¨)KASIMIr(US:r:///I:) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(²MONb/A:cIUIT:DAN/¹) 
Stempel przesunięty.

1,62 g
19 mm
Av. niedob.

Vos. 233 v;
Kub. II/1

354. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
(¨KASIMIr/S:r:)POLO(NI:) 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²)MONbTA:cIUT:D(ANc¹)

1,34 g
20 mm

Vos. 233 v;
Kub. II/1

355. Jw., w otoku
¨K(A//M)IrU(S•r•P)OLONI¹ 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²MO)NbT(A:c)IUIT:DA(Nc) 

1,42 g
21 mm
otoki zatarte
krążek niereg.

Vos. 236;
Kub. II/1

356. Jw., w otoku
///(rU)S:(r:/OLONI)/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
(²M///TA:ºUITA:)/// 
Stempel przesunięty.

1,53 g
19 mm
wytarty

Vos. 237?;
Kub. II/1

357. Jw., w otoku
///(IMI//S:/:PO)/// 
Powierzchnia porysowana.

Jw., w otoku 
///(NbT/:/IU/TA:DAN)/ 

1,40 g
19 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 237?;
Kub. II/1

358. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
¨KA(SI/Ir///ONI) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
///(bTA:c)IUITA:D(AN)/ 
Stempel przesunięty, niedobity.

1,60 g
18,5 mm
skorodow. 
krążek niereg.

Vos. 237 v;
Kub. II/1

359. Jw., w otoku
(¨)KASI(MIr)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
/(M)OnbT(A:cIU)/// 
Stempel mocno przesunięty.

1,56 g
19,7 mm
otoki nadgniec.

Vos. II/5;
Kub. II/1

360. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¨KKASI(MIrUS)/•POLON 
Pierwszą połowę legendy odbito 
powtórnie.

Jw., w otoku 
(²McIU//):DANc(IT:D)ANc 
Przebicie: spod końcowego wyra-
zu przebija UIT; w polu dwie po-
przeczne korony.

1,46 g
19 mm
krążek niereg.

Vos. II/5;
Kub. II/1
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361. Jw., w otoku
///IrUS:r:POL(ON)/ 
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
²MON(bTA//²)///:DANcI 
Stempel mocno poruszony.

1,43 g
20,4 mm

Vos. II/5;
Kub. II/1

362. Jw., w otoku
(¨KASIMI/U//r:PO//N) 
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
(²/ON//A:c///A/c)¹
Stempel poruszony, zużyty.

1,36 g
20,7 mm
wytarty

Vos. II/5;
Kub. II/1

363. Jw., w otoku
(¨KAMMIrU//r•POLO)N 
Moneta przebita.

Jw., w otoku 
///NbT(A:cIUI/S)///
Przebicie.

1,31 g
20,2 mm

Vos. II/5;
Kub. II/1

364. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
(¨K)ASI(MIrUS:)///
Stempel poruszony. Część legen-
dy nadgnieciona.

Jw., w otoku 
(²///A:cIUT:DANc¹)

1,29 g
19,6 mm
skorodow.

Vos. II/5;
Kub. II/1

365. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
///(SIM)IrU(S:r/PO)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²M///cIUIT/DANc)

1,46 g
19 mm
wytarty

Vos. II/5;
Kub. II/1

366. Jw., w otoku 
(¨KA//MIr)///
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku 
//(ONbTA:///ANc)
Powierzchnia skorodowana.

1,25 g
20 mm
wytarty 
pęknięty

Vos. II/5;
Kub. II/1

367. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim bez korony. W otoku mię-
dzy obwódkami perełkowymi
(¨///IM)IrU(S:r:POL) 
Stempel poruszony.

W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim bez korony. W otoku mię-
dzy obwódkami perełkowymi
(²///A:cIUIT):DANc

1,24 g
19,7 mm
otoki zatarte

Vos. 241;
Kub. III/1

368. Jw., w otoku
(¨KA/I/IrU/:D:G:r•POL) 
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
(²)MON(bTA:cIUIT:DANc¹I)
Stempel przesunięty.

1,58 g
20 mm. 
otoki zatarte

Vos. 243;
Kub. III/1

369. Jw., w otoku
(¨KA¹)IMIRU(S:D:G///L) 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MONbTA:(cIUIT///I)

1,49 g
20 mm
niedobity
popękany

Vos. 243;
Kub. III/1

370. Jw., w otoku
///(IRUS:D:G:R•P)// 

Jw., w otoku 
//(O/b/A:cIUIT:DA)///

1,31g
20 mm
otoki zatarte

Vos. 243?;
Kub. III/1

371. Jw., w otoku
(¨K/¹I/IRU/:D:G:R·POL) 

Jw., w otoku 
(²M/Nb//:)cIUI//DA/(A/IK)
Stempel przesunięty.

1,37 g
20,5 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 244;
Kub. III/1

372. Jw., w otoku
///(A/IMIRUS:R)///
Stempel przesunięty. Otok nad-
gnieciony.

Jw., w otoku 
(²///A:/IU)IT:D(AN)/
Stempel przesunięty. Otok nad-
gnieciony.

1,23 g
20 mm
krążek niereg.

Vos. 245?;
Kub. III/1

373. Jw., w otoku
(¨KA///US:)R:PO(LO) 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²M(O///IT:DAN)c¹
Złuszczenia na powierzchni.

1,26 g
20 mm
otoki nadgniec.

Vos. 245 v;
Kub. III/1
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374. Jw., w otoku
///(IMI)RUS:R:PO(LON)

Jw., w otoku 
(²MO/bTA:cIUIT:D)///
Stempel poruszony.

1,27 g
21 mm
skorodowany

Vos. 246 
lub 247;
Kub. III/1

375. Jw., w otoku
(¨KASIM)IRUS:R:POLON
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIUIT:DA(N)c¹

1,37  g
20,3 mm

Vos. 247;
Kub. III/1

376. Jw., w otoku
¨KA(SI)MIRU/:R:POLON
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
²MONbTA:cIU(IT:/A)/c¹
Stempel przesunięty.

1,30 g
20,2 mm

Vos. 247;
Kub. III/1

377. Jw., w otoku
¨KA(S//RUS:R:)POLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MONbTA:(cI//T:D//c¹)
Legenda uszkodzona, przesunięta.

1,24 g
19,5 mm
niedobity

Vos. 247;
Kub. III/1

378. Jw., w otoku
///(SI)MIRUS:R(:PO//N)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²(M)OnbTA:c(I/IT:D//c¹)

1,24 g
20,5 mm
otoki nadgniec.

Vos. 247;
Kub. III/1

379. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim bez korony. W otoku mię-
dzy obwódkami perełkowymi
(¨/A)SIMIRUS:R:P(OLON)

W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim bez korony. W otoku mię-
dzy obwódkami perełkowymi
²MONbTA:cIUI(T:DANc)¹

1,23 g
21 mm
niedobity

Vos. 247;
Kub. III/1

380. Jw., w otoku
///(M)IRUS:R:P(OL)//
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku 
///(bTA:c)IUIT:D(ANc)/
Powierzchnia skorodowana.

1,13 g
21 mm
nadkruszony

Vos. 247;
Kub. III/1

381. Jw., w otoku
/(K)ASIMIRU(S:R:)POL(ONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
²MO(Nb///UIT:DA)Nc¹

1,41 g
20,2 mm

Vos. 247 v;
Kub. III/1

382. Jw., w otoku
/(AS)//IRUS(:R)/// 
Stempel poruszony. Powierzch-
nia skorodowana. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
²M(O/bTA:///:/AN)c¹
Część legendy nadgnieciona.

1,45 g
20 mm

Vos. 247?;
Kub. III/1

383. Jw., w otoku
(¨KAS)IMIRU(S:R:I/OI)
Przebicie.

Jw., w otoku 
(²²OON)bTA:cIUI(T:///¹I)
Przebicie z przesunięciem.

1,42  g
20,3 mm

Vos. 248?;
Kub. III/1

384. Jw., w otoku
(¨)KASIMI(RU)///

Jw., w otoku 
(²MO///:)DANc¹I

1,37 g
21 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 248?;
Kub. III/1

385. Jw., w otoku
//(ASIMIR/S:/:POL)//
Spod wytartej srebrnej powłoki 
przebija miedź.

Jw., w otoku 
///(IU)IT:DANc(¹I)
Spod wytartej srebrnej powłoki 
przebija miedź.

1,15 g
20,4 mm
porysowany
fałszywy

Vos. 248 
lub251; 
Kub. III/1

386. Jw., w otoku
///(SIMI/US:R:POLO/I)
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
(²M)ONbT/(:cIU)IT:D(A)///
Stempel mocno przesunięty.

1,66 g
20,3 mm
otoki nadgniec.

Vos. 251 v?;
Kub. III/1
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387. Jw., w otoku
(¨KASIMIR//:R://LO)NI
Stempel poruszony. Legenda nie-
dobita.

Jw., w otoku 
(²MONbTA/cIUIT:DANc¹)
Przykrawędna część liter nad-
gnieciona.

1,49 g
20,2 mm
otoki nadgniec. 
skorodowany

Vos. 251 v;
Kub. III/1

388. Jw., w otoku  
(¨KASIMI/RUS:///O/O/I) 
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
(²M/N/TA)•cIUIT:DANc¹I 
Stempel poruszony, przesunięty.

1,26  g
20 mm
Av. wytarty

Vos. 251 v;
Kub. II/1

389. Jw., w otoku
/(~ASI//RUS:R:P)///
Poruszenie stempla.

Jw., w otoku 
(²MO///:c)IUI(::D//c¹
Stempel przebity lub mocno po-
ruszony, przesunięty.

1,34 g
20,8 mm
otoki zatarte

Vos. II/6;
Kub. II/1

390. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
(¨~//IMIRUS:R:)POLO(N)
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(²M//bT)A:cIUI(T:DANc)
Stempel przesunięty.

1,45 g
20 mm
otoki zatarte

Vos. 261 (Av.), 
258 (Rv.);
Kub. II/1

391. Jw., w otoku
(¨~ASIMIRUS:R:POLON)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku 
(²)MONbTA(:cIU///ANc)
 Stempel przesunięty.

1,41 g
19,6 mm
otoki zatarte

Vos. 261 (Av.), 
258 (Rv.);
Kub. II/1

392. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
///(IRUS///OLON) 
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
(²MO)NbTA:cIU(IT:DANc)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,46 g 
20 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. 263? (Av.),  
258 (Rv.);
Kub. II/1

393. Jw., w otoku
(¨~ASIMIRUS:R:OLON)
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
(²MONbTA:c)IUIT:DA(Nc)
Stempel poruszony. 

1,42 g
20,5 mm

Vos. 263 (Av.), 
258 (Rv.);
Kub. II/1

394. Jw., w otoku
(¨~///:RPOLON)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(²MONTA:c/U/TA:/A)Nc
 Stempel przesunięty.

1,31 g
20,8 mm
wytarty

Vos. 263 v (Av.),
258 v (Rv.); 
Kub. II/1

395. Jw., w otoku
¨~ASIMI(RU///ON)
N zachodzi na ¨.

Jw., w otoku 
(²MO///IU)/T:DANc

1,30 g
20,5 mm
niedobity

Vos. 263? (Av.), 
258? (Rv.);
Kub. II/1

396. Jw., w otoku
//(ASI/IRUS:R):POLO

Jw., w otoku 
(²M///:)cIUIT:DANc¹

1,46g
20 mm
niedobity

Vos. 259 v;
Kub. II/1

397. Jw., w otoku  
//(ASIMIRUS:R:P)///
R odbite w stemplu dużą puncą.
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(²M)ONbT(A:cIU///)c¹
Stempel przesunięty.

1,45 g
20,7 mm
otoki nadgniec.

Vos. 259 v; 
Kub. II/1

398. Jw., lecz korona nad tarczą. 
W otoku
¨~(ASIM/RUS:R//OL)ON

Jw., w otoku 
(²M//b)TA(://UIT:)DANc¹

1,61 g
19,5 mm
otoki skorod.

Vos. 261;
Kub. II/1
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399. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
///(MIRUS:R:POLO)/
Powierzchnia porysowana.

Jw., w otoku 
///(A:cIUIT:DANc¹)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia częściowo spiłowana.

1,31 g
19,7 mm
skorodowany

Vos. 261?;
Kub. II/1

400. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
///(IMI)RUS(:R:POLO)/
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
²MONbT(A:cI/I//DANc¹)

1,31 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 261?;
Kub. II/1

401. Jw., w otoku
///(IRU/S://POL)//
Poruszenie stempla z przesunięciem.

Jw., w otoku 
²(MONbTA://I)UIT:DANc¹

1,13 g
19,6 mm

Vos. 262?;
Kub. II/1

402. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
¨(~)ASIMIRU(S:R)•POLO N
N zachodzi na ¨, a ogon orła za-
chodzi na legendę.

Jw., w otoku 
(²)MO(N)bTA:cIUIT:DANc¹
Stempel poruszony.

1,45 g
20,7 mm

Vos. 263;
Kub. II/1

403. Jw., w otoku
¨~ASIMIRUS:R•PO(LO N)
N zachodzi na ¨, a ogon orła za-
chodzi na legendę.

Jw., w otoku 
(²M)ONbTA:cIUIT:DANc(¹)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,44 g
20 mm

Vos. 263;
Kub. II/1

404. Jw., w otoku
///(S//I)RUS:R•PO(LO)/
N zachodzi na ¨, a ogon orła za-
chodzi na legendę. Stempel prze-
sunięty. 

Jw., w otoku 
(²)MON(b)TA:cI(U/T:D///¹)

1,44 g
19,5 mm
niedobity

Vos. 263;
Kub. II/1

405. Jw., w otoku
¨~AS(IMI)RU(S:R:POL)ON
¨ zachodzi na ~. Pierwsze R od-
bite w stemplu dużą puncą. 
Stempel przesunięty.  

Jw., w otoku 
(²MONbTA:/I)UIT:D(ANc¹)
Stempel poruszony. 

1,37 g
21 mm
przykr. zatarte

Vos. 263;
Kub. II/1

406. Jw., w otoku
(¨~ASIMIR)US:R:P(OLON)
N zachodzi na ¨, a ogon orła za-
chodzi na legendę.

Jw., w otoku 
(²MON)bTA:cI(U/T:DAN)c¹
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,35 g
20 mm

Vos. 263;
Kub. II/1

407. Jw., w otoku
(¨/A/IM)IRUS:R:POLON
¨ zachodzi na ~. Pierwsze R od-
bite w stemplu dużą puncą. 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(²)MON(bT/:c/UIT:D)ANc¹

1,06 g
20 mm
pęknięty

Vos. 263;
Kub. II/1

408. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
¨~ASIMIR(U/:R:)/OLON

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
²MONbTA:cIUI///(c)¹I
Stempel przesunięty.

1,37 g
20 mm
niedobity

Vos. 264 v; 
Kub. II/1
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409. Jw., lecz górna krawędź korony 
wychodzi poza tarczę. W otoku
(¨~A/IMI/U/:R)///
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
///(bT///TA:DAN)//
Stempel przebity, mocno przesu-
nięty.

1,44 g
18,8 mm
wytarty

Vos. typ II;
Kub. II/1

410. Jw., lecz korona zachodzi na  tar-
czę. W otoku
///(US:R:PO)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²)MONbTA:cIUIT:DANc¹
Stempel przesunięty.

1,41 g
21 mm
Av. niedob.
złuszczenia

Vos. typ II;
Kub. II/1

411. Jw., w otoku
///(IMIRUS:R:PO)//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(²)M///(cIUI)T:DANc¹

1,19 g
20,2 mm
niedobity

Vos. typ II; 
Kub. II/1

412. Jw., w otoku
///(SIM)IrUS(•r•POL)//

Jw., w otoku 
‡M(ONbTA///T)•DANc
Stempel poruszony.

1,56 g
21 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 265?;
Kub. II/1

413. Jw., w otoku
þKA(SIMI///r•P)OLO
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡M/Nb)TA•cIUI(T•/A)//

1,59 g
20,5 mm
otoki zatarte
wygięty

Vos. 265/266;
Kub. II/1

414. Jw., w otoku
þKASIMIr(U////OL)OI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡)MON(b)///IT•DANI
Stempel poruszony.

1,38 g
20 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 267
(Av.), 266
(Rv.); 
Kub. II/1

415. Jw., w otoku
///(IrUS)•r•POLO(N)

Jw., w otoku 
‡///(bTA)•cIU(IT•DAN)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,39 g
19,5 mm
niedobity

Vos. 269 v;
Kub. II/1

416. Jw., w otoku
þKASI(M//US)•r•POLO(N)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡MONbT(A•cI//T)•DAN
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,28 g
20,2 mm
popękany
skorodowany

Vos. 269 v;
Kub. II/1

417. Jw., w otoku
(þKASIM)IrUS•(r•//ON)

Jw., w otoku 
(‡MONb///c///AN)
Stempel poruszony.

1,19 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 269 v;
Kub. II/1

418. Jw., w otoku
(þK///MIrUSr)•POLON
Stempel ze śladami zużycia, poruszony.

Jw., w otoku 
///(bTA•cIUIT•/A)/
Stempel mocno poruszony, niedobity.

1,60 g
19,6 mm
wytarty

Vos. 269?;
Kub. II/1

419. Jw., w otoku
///(MIr//•r•POLO)/
Część otoku skorodowana.

Jw., w otoku 
(‡M)ONbTA•(c///N)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,31 g
20 mm
nadgnieciony
krążek niereg.

Vos. 269?;
Kub. II/1

420. Jw., w otoku
(þ//SIMIrU/•r)•POL(ON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡M(ONbTA•cIU//•)DANI
Stempel przesunięty.

1,63 g
19,6 mm
wytarty

Vos. 270 v;
Kub. II/1

421. Jw., w otoku
(þ///I///•r•POL/N)
Legenda uszkodzona.

Jw., w otoku 
‡MONb(TA•///I///c)

1,72 g
21 mm
otoki zatarte

Vos. 272 v;
Kub. II/1

117



422. Jw., w otoku
þK(A/I)MI(rU///OLON)

Jw., w otoku 
(‡//ONbTA•cIUITD ANc)

1,59 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 272 v;
Kub. II/1

423. Jw., w otoku
(þKASIMIrUS•r•)POLO(N)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
(‡MONb/A•cIU)IT•DA(N)/
Stempel przesunięty.

1,57 g
20,2 mm

Vos. 272 v;
Kub. II/1

424. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(I)rUS•r•(POLON)

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
 ‡MON(b///DAN)c
Stempel poruszony.

1,51 g
20,4 mm
połowa wytarta

Vos. 272 v;
Kub. II/1

425. Jw., w otoku
(þK)A(S)I(M)Ir(US•/•P///N)  
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
(‡MONbTA•cI)///DA(Nc)
Stempel zużyty.

1,46 g
21 mm
krążek niereg.

Vos. 272 v;
Kub. II/1

426. Jw., w otoku
þK(A)SIMI(rUS•r•/OLON)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
‡(M)ONbTA(•c)IUIT•DA/c  
Stempel poruszony.

1,46 g
20 mm

Vos. 272 v;
Kub. II/1

427. Jw., w otoku
(þKA)SIMI(rUS•r•P/L/N)

Jw., w otoku 
///(NbTA•cIU)IT•(DANc)
Stempel poruszony.

1,46 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 272 v;
Kub. II/1

428. Jw., w otoku
þK(ASIMIrUS)•r•POLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡M)ONbTA•cIUIT•DAN(c)

1,44 g
19,6 mm
krążek niereg.

Vos. 272 v;
Kub. II/1

429. Jw., w otoku
þKASIMIrUS•(r•P)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡M(O///A•cIUI)T•DANc
Stempel poruszony.

1,43 g
19,5 mm

Vos. 272 v;
Kub. II/1

430. Jw., w otoku
(þKAS//I)///•r•POLON
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
/(M/Nb)TA•cIUIT•DA(N)/
Stempel poruszony.

1,42 g
20,5 mm
skorodowany 
krążek niereg.

Vos. 272 v;
Kub. II/1

431. Jw., w otoku
(þKAS)IMI(rUS•r•POLON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡M/NbTA•c)IUIT•DA(Nc)

1,41 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 272 v;
Kub. II/1

432. Jw., w otoku
(þKA///r)US•r•/(O//N)
Połowa liter poruszona (?), powtór-
nie odbita? Na legendzie odciśnięta 
krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(‡///TA///I)T•DANc
Połowa liter powtórnie odbita. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

1,40 g
20 mm
nadgnieciony
zniszczony

Vos.  272 v;
Kub. II/1

433. Jw., w otoku
(þKASIM)IrUS•r•POL(ON)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
‡MONbTA•cI(U///DANc)
Stempel przesunięty.

1,39 g
20,3 mm

Vos. 272 v;
Kub. II/1
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434. Jw., w otoku
þK(ASIM)IrUS•r•POLON

Jw., w otoku 
‡MON(bTA•cI)UIT•DANc
Stempel mocno poruszony.

1,39 g
20 mm
popękany

Vos. 272 v;
Kub. II/1

435. Jw., w otoku
(þKA///I//•r)•POLON
Stempel poruszony. Pęcherzyki  
i złuszczenia na powierzchni.

Jw., w otoku 
(‡///b)TA•cIUI///(N)/
Stempel przesunięty.

1,38 g
20,8 mm
niedobity

Vos. 272 v;
Kub. II/1

436. Jw., w otoku
þKASI(M//U/•r•P)OLON
Stempel mocno poruszony lub 
powtórnie odbity. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(‡MONb/A/cIU//•/A)Nc
Stempel mocno poruszony lub 
powtórnie odbity.

1,37 g
20,3 mm
krążek niereg.

Vos. 272 v; 
Kub. II/1

437. Jw., w otoku
(þKASIMIrU/•r///ON)

Jw., w otoku 
///(N/TA•c)IUIT•DA(N)/

1,34 g
20 mm
wytarty

Vos. 272 v;
Kub. II/1

438. Jw., w otoku
þ(KASIMIrUS)•r•POLON
Stempel mocno poruszony lub 
pwtórnie odbity.

Jw., w otoku
þ(KASIMIrUS)•r•POLON
Stempel mocno poruszony lub 
powtórnie odbity.

1,30 g
20 mm
pola wytarte

Vos. 272 v;
Kub. II/1

439. Jw., w otoku
///(MIr)US•r•POL(O)//
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku
///(MIr)US•r•POL(O)//
Stempel poruszony. 

1,30 g
19,8 mm
niedobity
pęknięty
krążek niereg.

Vos. 272?;
Kub. II/1

440. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
(þKASM)Ir(US•///ON)
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty. Na legendzie odciśnięta 
krawędź innej monety. 

Jw., w otoku 
(‡)MON(b)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

1,47 g
21 mm
nadgnieciony

Vos. 269-274; 
Kub. II/1

441. Jw., lecz dolna krawędź korony 
zachodzi na linię tarczy. W otoku
(þKASIMIrUS•///ON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MON)bTA•cIUI(T)///
Stempel przesunięty.

1,24 g
20 mm
niedobity

Vos. 269-274;
Kub. II/1

442. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(þ///IrUS•r•POLON)
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(‡M/N)bTA•cIUT•(DA)//
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,24 g
20 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 272 v; 
Kub. II/1

443. Jw., w otoku
(þ///IMIrUS•rr•POLON)
N zachodzi na þ.
Przebicie połowy stempla. Otok 
skorodowany.

Jw., w otoku 
‡MON(bTA)UIT•DAANc
Przebicie połowy stempla.

1,47 g
20 mm
pola wytarte

Vos. 272;
Kub. II/1

444. Jw., w otoku
þKASIM(I/U///POL/N)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡M)ONbTA///(UIT)///

1,48 g
20,5 mm
niedobity

Vos. 271-274;
Kub. II/1

119



445. Jw., w otoku
(þ///MIrUS•r)•POLON

Jw., w otoku 
///(bTA•)cIUIT•DAN(cI)

1,55 g
20,5 mm
skorodowany

Vos. 274; 
Kub. II/1

446. Jw., w otoku
þ(K)//IMIrU(S•///LO)N
N zachodzi na þ.
Stempel poruszony, ze śladem 
zużycia. Część legendy niedobita 
lub nadgnieciona.

Jw., w otoku 
(‡MON)bTA•cI(UI///NcI)
Stempel przesunięty. Część legen-
dy niedobita lub nadgnieciona.

1,49 g
20 mm
popękany 
krążek niereg.

Vos. 274;
Kub. II/1

447. Jw., w otoku
þ(KA///rUS)•r•(POLON)
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MO//TA•c)IUI//(DAN)cI

1,37 g
20,2 mm
wytarty

Vos. 274;
Kub. II/1

448. Jw., w otoku
//(ASI)MIrU(S•r)•POLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡)MONbTA•(c)IUIT•(DANcI)

1,35 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Vos. 274;
Kub. II/1

449. Jw., w otoku
þKAS(IMIr///P)OLON
N zachodzi na þ.
Stempel poruszony, ze śladem zu-
życia.

Jw., w otoku 
///(Nb)TA•cIU(IT•DANcI)
Stempel przesunięty.

1,09 g
20,6 mm
popękany

Vos. 274;
Kub. II/1

450. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
(þK///r•POLONI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
/(MONbTA•)cIUIT•D(AN)

1,60 g
19 mm
skorodowany

Vos. 275;
Kub. II/1

451. Jw., lecz dolna krawędź korony 
zachodzi na linię tarczy. W otoku
(þK)ASIM(Ir///r•P)OLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MONbT///U)IT•D(A)/
Stempel poruszony.

1,28 g
20,6 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. 275;
Kub. II/1

452. Jw., lecz górna krawędź korony 
wychodzi poza tarczę. W otoku
(þKASIMIrU//r•POLON)/
Stempel poruszony. Przykrawęd-
na część legendy zatarta.

Jw., w otoku 
(‡M)ONb(TA•/I)UIT•DAN
Stempel poruszony.

1,26 g
20,5 mm

Vos. 275;
Kub. II/1

453. Jw., w otoku
(þ/ASIMIrUS)•r•POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MONb//•cIUIT)•DANc
Stempel poruszony.

1,84 g
20,5 mm
niedobity

Vos. 276;
Kub. II/1

454. Jw., w otoku
þKASIMIrUS•(r)•PO(LONI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(‡MO)NbTA•cIUIT•DANc
Stempel poruszony, przesunięty.

1,69 g
19,8 mm

Vos. 276;
Kub. II/1

455. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
(þ/AS)IMIr(US•)r•PO(LON)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MO///A•)cIUIT•(D)ANc
Stempel poruszony.

1,64 g
21mm
skorodowany

Vos. 276;
Kub. II/1

456. Jw., w otoku
(þ/A//M)IrUS•r•POL(ONI)
Legenda uszkodzona.

Jw., w otoku 
(‡M)ONbTA•cIUIT•(DANc)

1,57 g
20,3 mm

Vos. 276;
Kub. II/1
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457. Jw., lecz górna krawędź korony 
wychodzi poza tarczę. W otoku
(þ///IMIr)//•r•POLONI
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
(‡MONb/A)•cIU(I///ANc)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,48 g
20,5 mm
przykr. nadgn.

Vos. 276;
Kub. II/1

458. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad  nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(þKASIMIrUS•r•P)OLO(NI)

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(‡//NbTA•/IUIT•DANc)
Stempel poruszony.

1,50 g
20 mm

Vos. 276;
Kub. II/1

459. Jw., w otoku
(þ///MirU/•r•POLONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡MONb(T/•cIUI///Nc)

1,43 g
20 mm 
wytarty

Vos. 276;
Kub. II/1

460. Jw., w otoku
(þKASIMI///OLON)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡M///•cIUIT•DANc)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,41 g
20,6 mm
otoki nadgniec.

Vos. 276;
Kub. II/1

461. Jw., w otoku
þKASI(MI///OLON)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡/ON)bTA•cIUI(T•DANc)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,36 g
20,6 mm
niedobity

Vos. 276;
Kub. II/1

462. Jw., w otoku
(þ///IrUS•r•POLO)//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡(MON///UIT)•DANc
Stempel przesunięty.

1,36 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Vos. 276;
Kub. II/1

463. Jw., w otoku
(þKA)///IrU(S•r)•POLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
//ONbTA•cIUI(T•D)ANc
D dodatkowo odbite w stemplu 
puncą.

1,35 g
21 mm
popękany

Vos. 276;
Kub. II/1

464. Jw., lecz dolna krawędź korony 
zachodzi na linię tarczy. W otoku
(þK)ASIMIr///(r•POLO/I)

Jw., w otoku 
‡M(O/bTA•cIUIT)•DANc
Legenda uszkodzona.

1,30 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 276;
Kub. II/1

465. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
þ(K/S)IMIr(US•r•//LO)NI

Jw., w otoku 
(‡MONbTA•cIUIT)•DANc
Drugie T dodatkowo odbite w stem-
plu puncą.

1,30 g
20 mm
wytarty

Vos. 276;
Kub. II/1

466. Jw., w otoku
þKA(S///•r•POL)ONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku    
(‡MONbT)A•cIUIT•DANc

1,27 g
20 mm
niedobity

Vos. 276;
Kub. II/1

467. Jw., w otoku
þK(A///r•PO)LONI
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
(‡)MONbTA•c(IUIT•D//c)
Stempel poruszony.

1,27 g
20 mm
krążek niereg.

Vos. 276;
Kub. II/1

468. Jw., w otoku
(þ/AS///rU///•POLONI)

Jw., w otoku 
(‡M)ONbT(A///T•DANc)
Stempel poruszony.

1,27 g
20 mm
skorodowany

Vos. 276;
Kub. II/1
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469. Jw., w otoku
(þ///U)S•r•POLON (I)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
(‡MON)///T•DANc
O powtórnie odbite puncą.
Stempel poruszony, przesunięty.
Legenda częściowo nadgnieciona. 

1,17 g
20,5 mm
pęknięty

Vos. 276;
Kub. II/1

470. Jw., w otoku
(þ)///IrUS(•r•POLONI)
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
(‡//ON)bTA•(cIU/T•)DAN(c)

1,55 g
20 mm
wytarty

Vos. 276;
Kub. II/1

471. Jw., w otoku
þKAS(IM///L)ON I
Połowa wytarta.

Jw., w otoku 
‡MO(Nb///A)Nc
Połowa wytarta.

1,39 g
21 mm

Vos. 276;
Kub. II/1

472. Jw., w otoku
(þ)KA/IMIrS///(PO)//NI
Stempel mocno poruszony lub 
przebity, ze śladami uszkodzenia.

Jw., w otoku 
(‡MON /T///UIT•DANc)
Stempel poruszony. Pole tarczy 
wytarte.

1,32 g
19,7 mm
skorodowany
krążek niereg.

Vos. 276 v;
Kub. II/1

473. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
þKASMIrU(S•r•POLON)I
S odbito zbyt dużą puncą.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(‡MONbTA•c)IUIT•(DANc)
Stempel poruszony. Pole tarczy 
porysowane.

1,10 g
20,5 mm
przykr. zatarte
pęknięty

Vos. 276 v;
Kub. II/1

474. Jw., w otoku
/(K//I)MIrUS(•r•POL)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡//Nb)TA•cIU(I///c)
Stempel poruszony.

1,56 g
20,3 mm
niedobity
nagnieciony

Vos. 276?;
Kub. II/1

475. Jw., w otoku
þKA(S)IMI(rU//r•//L/NI)

Jw., w otoku 
(‡///cIU)IT•(DANc)
Stempel poruszony.

1,48 g
20 mm
skorodowany

Vos. 276?;
Kub. II/1

476. Jw., w otoku
(þKASIMIrUS•r•POLONI)

Jw., w otoku 
(‡MONbTA•cIUIT•DANc)

1,48 g
20,5 mm
wytarty

Vos. 276;
Kub. II/1

477. Jw., w otoku
(þKASIMIr///NI)  

Jw., w otoku 
(‡M///I)T•DANc
Stempel poruszony.

1,45 g
21,2 mm
wytarty
pęknięty

Vos. 276?;
Kub. II/1

478. Jw., w otoku
///(S•r)•POL(ON I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(‡M///T•)DANc
Stempel poruszony.

1,35 g
20,7 mm
krążek niereg.

Vos. 276?;
Kub. II/1

479. Jw., w otoku
(þKASI)/IrUS•(r•PO)///
Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku 
(‡)MO(NbTA•/IUIT•D)ANc
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,34 g
20,4 mm
przykr. zatarte
krążek niereg.

Vos. 276?;
Kub. II/1

480. Jw., w otoku
(þ)KASIMI(rU///POLONI)

Jw., w otoku 
(‡MONb//•/I)UIT•DA(Nc)

1,29 g
20,5 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 276?;
Kub. II/1

122



481. Jw., w otoku
(ü/AS)IMIrUS(•r•POLONI)
Na powierzchni pęcherzyki i złuszcze-
nia. Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
/MONbTA•cIUIT•(DA)//
Stempel mocno poruszony, pęknięty.

1,37 g
21,4 mm
skorodowany

Vos. 276 
lub 278; 
Kub. II/1

482. Jw., w otoku
/(S/MIrUS)•r•P(OL/N)/
Legenda uszkodzona. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(‡///c)IUIT•DAN(c)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,67 g
19 mm
krążek niereg.

Vos. 276 
lub 298;
Kub. II/1

483. Jw., w otoku
///(IrUS//•POLONI)
Powierzchnia porysowana.

Jw., w otoku 
(‡MON///IUIT•DANc)

1,27 g
21 mm
skorodowany

Vos. 276 
lub 298;
Kub. II/1

484. Jw., w otoku
þK(ASIM///OLON)I
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(‡MONb///•DANcI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,47 g
19,3 mm
wytarty

Vos. 279;
Kub. II/1

485. Jw., w otoku
(þK)//IMIrU(S•r)•POLONI
Kilka środkowych liter poruszonych. 
Na legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

Jw., w otoku 
(‡/O)NbTA•cIUIT•DANcI
Stempel poruszony, przesunięty.

1,42 g
20,3 mm
skorodowany

Vos. 279;
Kub. II/1

486. Jw., w otoku
(þK//IMI)//S•r•POLO(NI)
Spod srebrnej powłoki przebija 
miedź.

Jw., w otoku 
‡MO/(b)TA•(cIUIT•D)ANcI   
Spod srebrnej powłoki przebija 
miedź.

1,34 g
20,6 mm
wytarty
fałszywy

Vos. 279;
Kub. II/1

487. Jw., w otoku
///(r)US•r•(POLONI)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MON)b(TA///•)DA(NcI)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,34 g
19,8 mm
niedobity
skorodowany

Vos. 279;
Kub. II/1

488. Jw., w otoku
(þK/SIMI/U)S•r•POLO(NI)
Stempel poruszony. Pole tarczy 
zupełnie wytarte.

Jw., w otoku 
‡(MO//TA•c/UI)T•DANcI
Stempel poruszony. Pole tarczy 
zupełnie wytarte.

1,30 g
20,8 mm
niedobity
popękany

Vos. 279;
Kub. II/1

489. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(þ)///IMIrUS•r•POLONI
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
‡(MONb)TA•(c)///T•DANcI
Stempel przesunięty, poruszony.

1,25 g
20,7 mm
pola wytarte

Vos. 279;
Kub. II/1

490. Jw., w otoku
(þKASIMIr///•PO)LONI
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
‡M(ONb)TA•cIUI(T•D///cI)

1,22 g
19,5 mm
wytarty

Vos. 279;
Kub. II/1

491. Jw., w otoku
(þK)/SIMI(rUS•r•POL/N)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡M(ONbTA•cIU//A)NcI
Stempel poruszony.

1,47 g
21 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 279?; 
Kub. II/1
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492. Jw., w otoku
(þK///•r•POLONI)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia porysowana.

Jw., w otoku 
///(TA•/IU)IT•DA///
Stempel poruszony. Powierzchnia 
porysowana.

1,36 g
20 mm 
wytarty

Vos. 279?;
Kub. II/1

493. Jw., w otoku
þKASIM(I)///•POLOÕNI
Przebicie stempla.

Jw., w otoku 
‡MONbTA•(c//IT)•DANcI
Stempel mocno poruszony.

1,10 g
21 mm
wygięty

Vos. 279?;
Kub. II/1

494. Jw., lecz korona nad tarczą. 
W otoku
ÿKASIMIrU(S•r•/OLONI)
Stempel przesunięty. Spod wy-
tartej srebrnej powłoki przebija 
miedź.

Jw., w otoku 
(þMO•D•TcIUIT•DA)Nc
Legenda pomylona. Stempel prze-
sunięty. Spod wytartej srebrnej 
powłoki przebija miedź.

1,70 g
21 mm
skorodowany
fałszywy 

zbliżona do
Vos. 280;
Kub. II/1

495. Jw., lecz korona zachodzi na 
tarczę. W otoku
(ÿK///US//•POLONI)
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
(‡MONbTA•c///AcI)  
I zachodzi na  ‡ .

1,66 g
20,2 mm
przykr. wytarte

Vos. III/9;
Kub. II/1

496. Jw., w otoku
//(A)SIMIrUS•r•(PO)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡M///(c)IUI(T•DANc)
Stempel poruszony.

1,64 g
20,3 mm
niedobity

Vos. III/9;
Kub. II/1

497. Jw., w otoku
///(I/US•r•POL)//

Jw., w otoku 
(‡//N/TA///UIT•D)ANc

1,58 g
20 mm
wytarty

Vos. III/9;
Kub. II/1

498. Jw., w otoku
(þK///•r//OLONI)
Przebicie.

Jw., w otoku 
(‡//NbTA•///•///I)
Przebicie. Na powierzchni pęche-
rzyki i złuszczenia.

1,55 g
19,4 mm
wytarty

Vos. III/9;
Kub. II/1

499. Jw., w otoku
(þK/SIMIrUS•r)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(‡MONb///ANc)
Stempel poruszony.

1,53 g
19,4 mm
wytarty

Vos. III/9;
Kub. II/1

500. Jw., w otoku
(þKASIMIrUS)///
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku 
(‡//(bTA)•cIUIT•DA(Nc)
Na powierzchni czarny nalot.

1,48 g
20,7 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. III/9;
Kub. II/1

501. Jw., w otoku
(þKASIMI/US•)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(‡M///IUIT•DAN)/
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,37 g
19,8 mm
wytarty
otoki nadgniec.

Vos. III/9;
Kub. II/1

502. Jw., w otoku
(þKASIMIrU///O)//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(‡///A•c)IUIT•(DAN)/

1,36 g
19,5 mm
wytarty

Vos. III/9;
Kub. II/1

503. Jw., w otoku
(þ/AS//IrUS•r•POL//I)
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(‡//Nb)TA•(cIU//ANc)
Stempel przesunięty. 
Część przykrawędna legendy nad-
gnieciona.

1,26 g
20,3 mm
pęknięty

Vos. III/9;
Kub. II/1
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504. Jw., w otoku
(þKA)SIMIr(US•r•)///
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia skorodowana, z pę-
cherzykami i złuszczeniami. 

Jw., w otoku 
‡(MONbTA///DA)NcI
Na powierzchni rysy. Część le-
gendy nadgnieciona.

1,24 g
20,7 mm
pęknięty

Vos. III/9;
Kub. II/1

505. Jw., w otoku
(þKA///US//•POLO)/
Stempel zużyty, poruszony. Po-
wierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(‡MONbT•cI)///
Powierzchnia skorodowana.

1,17 g
21 mm
wytarty
pęknięty

Vos. III/9;
Kub. II/1

506. Jw., w otoku
(þK)ASI//(RU)///
Moneta przebita.

Jw., w otoku 
(‡MO/bTA•cIU)///
Moneta przebita.

1,11 g
20 mm
otoki skorod.

Vos. III/9;
Kub. II/1

507. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(þ)KASI(M//US•r•P)///

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
/(MONbTA•cIUIT•D)///
Stempel przesunięty.

1,80 g
20 mm
otoki skorod.

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1

508. Jw., w otoku
(þKA///I)rUS•r(•POL)
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
//(ONbT)A•cIUIT•(D)///

1,68 g
19 mm
niedobity

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1

509. Jw., w otoku
(þ///MIr///r•PO/O)/
Stempel przesunięty. Otok nad-
gnieciony.

Jw., w otoku 
///TA•cIUIT•DA(N)/
Otok nadgnieciony.

1,51 g
20,6 mm
skorodowany
krążek niereg.

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1

510. Jw., w otoku
(þKA//MIrUS•r•)///
Stempel mocno poruszony. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

Jw., w otoku 
/(M)ONbT(A••IUI)///
Poruszenie lub przebicie stempla.

1,48 g
21 mm
nadgniec.
krążek niereg.

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1?

511. Jw., w otoku
(þK)ASIMIrU(S•r//O)///
Stempel zużyty. Powierzchnia sko-
rodowana.

Jw., w otoku 
/(M///A•cI)UIT•DA(N)/

1,44 g
20 mm
niedobity

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1

512. Jw., w otoku
þKASI(MIr///•PO)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
//(O///cI)UIT•DAN(c)
Stempel przesunięty.

1,38 g
20 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1

513. Jw., w otoku
þ///•r•POLO(NI)

Jw., w otoku 
///bTA•cIUI(T•)///
Stempel poruszony.

1,38 g
20 mm
niedobity

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1?

514. Jw., w otoku
(þK///IrUS•r•PO)///
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana, ze złuszczeniami.

Jw., w otoku 
///(A•cIUIT•DANcI)
Powierzchnia skorodowana, ze 
złuszczeniami.

1,27 g
20,2 mm
wytarty
popękany

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1
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515. Jw., w otoku
(þ)KA(SIMI///OL/NI)
Stempel poruszony. Legenda nad-
gnieciona.

Jw., w otoku 
///(A)•cIUI(T•)///
Stempel przesunięty. Legenda  nad-
gnieciona.

1,15 g
20,8 mm
krążek niereg.

Vos. III/9, 10;
Kub. II/1

516. Jw., lecz tylko górna krawędź korony 
wychodzi poza tarczę. W otoku   
ü(K)ASIMI(r)US•r•POLOI

Jw., w otoku 
(́ MO)Nb(TA•)cIUIT•DA(NcI)
Stempel poruszony.

1,10 g
20,3 mm

Vos. 282;
Kub. II/1

517. Jw., w otoku
(üKAS//Ir)US(•r)•POLON
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
´MO(NbTA•c)IUIT•DANc

1,45 g
20,3 mm

Vos. 283;
Kub. II/1

518. Jw., w otoku
üKASI(MIr//•)r•POLON

Jw., w otoku 
´MONbTA•cIUIT•DA(Nc)  
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,43 g
20,5 mm

Vos. 283;
Kub. II/1

519. Jw., w otoku
(üKA/I/Ir/S///PO)///
Stempel poruszony. Powierzchnia 
mocno skorodowana. 

Jw., w otoku 
/(M//b)TA•c/UIT•(DA)//
Stempel przesunięty.

1,46 g
19 mm

Vos. 283?;
Kub. II/1

520. Jw., w otoku
(ü///MI///•r•POLON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(´MONb)//•cIU/T•DANc
Stempel zużyty.

1,36 g
21,2 mm
nadgnieciony
popękany

Vos. 283?;
Kub. II/1

521. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
þ(KASIM)IrU(S•r•POLON)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(´MONbTA•cIUIT•DANc)
Stempel mocno poruszony.

1,54 g
20,6 mm

Vos. 285;
Kub. II/1

522. Jw., w otoku
þK(AS///US•r)•POL(ON)
Spod łuszczącej się warstwy sre-
bra przebija miedź.

Jw., w otoku 
(´)MONbTA•cIU(I/•DANc) 
Spod łuszczącej się warstwy sre-
bra przebija miedź.

1,13 g
20,4 mm
skorodowany
krążek niereg.
zawyż. % Cu

Vos. 285;
Kub. II/1

523. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(þK///MI//S)•r•POL(O)/
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
´MONbTA•(c///T///cI)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,46 g
19,7 mm
nadgnieciony
krążek niereg.

Vos. 286;
Kub. II/1

524. Jw., w otoku
(þK///M)IrUS•r•PO(L)ON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
´M(ONb//•c)IUIT•DANcI
Stempel mocno poruszony.

1,67 g
20 mm
wytarty

Vos. 287;
Kub. II/1

525. Jw., w otoku
(ü)KASIMIrUS•r•/(O)LO(N)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(´)MON/(TA)•cIUIT•DANcI
Stempel przesunięty.

1,50 g
20,2 mm

Vos. 287;
Kub. II/1

526. Jw., w otoku
þKA(SI)MIrU//OLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(´)///bTA•c(IU)IT•DAN(cI)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,38 g
20,2 mm
niedobity

Vos. 287;
Kub. II/1
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527. Jw., w otoku
(ÿ)KASIMI(rU)S•r•P(O//NI)
Ostatne I zachodzi na ÿ .
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(´M)ONb(TA•cIUIT•DAN)/
Stempel przesunięty.

1,22 g
20 mm
wytarty

Vos. 290;
Kub. II/1

528. Jw., w otoku
(ý)KASIMIrUS•r•PO(LONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
´M(ONbT)A•cIUIT•DANcI
Stempel przesunięty.

1,42 g
20,5 mm

Vos. 290 v;
Kub. II/1

529. Jw., w otoku 
///(M)IrUS•r•PO(L)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
´MON(bT///DAN)c
Stempel poruszony. 

1,26 g
19,3 mm
niedobity
popękany
nadkrusz.

Vos. 283-292;
Kub. II/1

530.
 

Jw., w otoku 
/(A)SIMIrUS•r•(POL)///
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku 
(´)///T)A•cIUIT•DANc
Ślady pęknięcia stempla. 

1,07 g
21 mm
nadkrusz.

Vos. 283-292;
Kub. II/1

531. Jw., w otoku
(üKAS)IMI(rUS)•r•POL(ONI)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
(´//NbTA)•cIUIT•DANc
Stempel mocno przesunięty.

1,59 g
20,2 mm

Vos. 292;
Kub. II/1

532. Jw., w otoku
(ü///IMI///LONI)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
´M(ON///T•D)ANc
Stempel przesunięty, poruszony.

1,53 g
19,8 mm
wytarty

Vos. 292;
Kub. II/1

533. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
(üKAS)IMI(rU/•r•/OLONI)
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
´MON(bTA•cIUIT•DA)Nc
Stempel przesunięty.

1,46 g
21 mm
krążek niereg.

Vos. 292;
Kub. II/1

534. Jw., w otoku
(üKASIM//U/•r)•POLONI
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku 
(´MONbT)A•cIUIT•(DANc)
Stempel przesunięty.

1,45 g
20,2 mm
niedobity

Vos. 292;
Kub. II/1

535. Jw., w otoku
üK(AS)MIrU(S/r)•POLONI
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku 
(´)M(ON)bTA•cIUIT•DAN(c)   
Pole tarczy prawie wytarte.

1,44 g
20,8 mm

Vos. 292;
Kub. II/1

536. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
üK(A//MIr)US•r•POLO(NI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
´MONb(TA•//UIT•DA)NcI
Stempel poruszony.

1,56 g
20,3 mm
niedobity

Vos. 292 v;
Kub. II/1

537. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
üKASIMIrU(S•r•PO)LONI

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
´MONbTA•cI(UIT•)/ANcI
Stempel przesunięty.

1,40 g
21 mm
niedobity

Vos. 292 v;
Kub. II/1

538. Jw., w otoku
üKASIMIrU(S•r•///N)/
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
´MONbT(A///IT)•DANcI
Stempel poruszony.

1,34 g
21 mm
niedobity

Vos. 292 v;
Kub. II/1

539. Jw., w otoku
(üüK)ASIMI(r///r•P)OLO(NI)  
Przebicie z poruszeniem stempla.

Jw., w otoku 
/́//(bTA•c)IUIT•DA(NAcI)  

Przebicie. W wydłużonym polu 
monety podwójna korona.

1,14 g
20,4 mm

Vos. 292 v;
Kub. II/1
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540. Jw., w otoku
þ(KASIMIr///O)LONI
Przebicie lub powtórne odbicie 
stempla (początek legendy zacho-
dzi na siebie ukośnie).

Jw., w otoku 
(´)MONbT(A•///•DANcI)
Przebicie lub poruszenie stempla.

1,25 g
20,5 mm

Vos. 292 v;
Kub. II/1

541. Legenda ułożona wokół elipso-
idalnego pola z fragmentem uko-
ronowanego skrzydła.
OLONIüKAM IrUS•(P)
Legenda rozpoczyna się od lewe-
go zwężenia elipsy.

Legenda ułożona wokół elipso-
idalnego pola z fragmentem tar-
czy z koroną.
´MOb TA•cIUID ANcI

1,92 g
21 mm

Vos. III/10;
Kub. II/1

542. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
której sam szczyt wychodzi poza 
tarczę. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
üKASIM(IMIrU/•///LONI)
Moneta przebita.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(´)MONbTA•(c)///ANc´Mc
Przebicie. Na legendzie odciśnię-
ta krawędź innej monety.

1,54 g
22 mm
częśc. nadgniec.

Vos. III/10;
Kub. II/1

543. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
///(M)IrUS•r•POL(O//
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
(‡)MONbTA•cIUIT///
Ślady pęknięcia stempla.

1,63 g
20,5 mm
częśc. nadgniec.

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

544. Jw., w otoku
///(S)•r•PO(LONI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
(‡MO///A•cIU)///
Stempel poruszony. Otok skoro-
dowany.

1,53 g
20 mm
częśc. nadgniec.
krążek niereg.

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

545. Jw., w otoku
///(MIrU)///•POLONI
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MONbTA//IU/T)•DAN(c)

1,50 g
20 mm
wytarty

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

546. Jw., w otoku
(þ//IMIrUS///OLON)
Poruszenie stempla.

Jw., w otoku 
(‡)MON(bTA•cIUIT•DANc)
Stempel poruszony. 

1,50 g
20 mm
przykr. nadgniec.

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

547. Jw., w otoku
//(ASIMIrUS•r)///

Jw., w otoku 
(‡)///T•DANc
Stempel przesunięty.

1,40 g
19,4 mm
częśc. nadgniec.

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

548. Jw., w otoku
///(SIMIrU///POL)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
‡(MONbT///Nc)
Stempel przesunięty.

1,30 g
19,2 mm
częśc. nadgniec.

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

549. Jw., w otoku
// /(US•r•POLO)//
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety. 

Jw., w otoku 
(‡M)ONbTA(•cIU)///
Legenda uszkodzona. 

1,28 g
20,8 mm
spękany

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1

550. Jw., w otoku
///(ASIM///•r•P//O)//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡)///(TA•c)IUI(T///Nc)
Stempel przesunięty.

1,23 g
20 mm
częśc. nadgniec.

Vos. III/9, 11;
Kub. II/1
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551. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
(ˉKASIM)IrUS•r•///

Jw., w otoku 
(‡MO///A•cI)UIT•DANc

1,46 g
20 mm
niedobity
przykr. skorod.

Vos. 296; 
Kub. II/1

552. Jw., lecz korona zachodzi na linię 
tarczy. W otoku
(ˉ///IrUS•r•POLON)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku 
//(ONbTA•cIUI/•DANc)
Stempel zużyty, mocno poruszony.
Powierzchnia skorodowana.

1,40 g
20,5 mm
częśc. nadgniec.
nadkruszony

Vos. 296;
Kub. II/1

553. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
ˉKASIMI(rUS///ON)
Stempel zużyty, przesunięty, po-
ruszony. Na legendzie odciśnięta 
krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(‡MONb)TA•c(I///D)ANcI
Stempel przesunięty.

1,55 g
19,2 mm
częśc. nadgniec.

Vos. 297;
Kub. II/1

554. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
ˉKAS(IMIr)US•r•///(N)

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
‡MONbTA(•///D)ANcI
Ślady pęknięcia stempla.

1,52 g
21 mm
niedobity

Vos. 297;
Kub. II/1

555. Jw., w otoku
(ˉ//S)/MIrUS•r•POLON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡//N)bTA•cIU(IT)•DANc/
Powierzchnia skorodowana.

1,48 g
20,3 mm

Vos. 297;
Kub. II/1

556. Jw., w otoku
ˉKA(SI)MI(r///ON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
///(NbTA)•cIUIT•D(ANcI) 
Powierzchnia skorodowana.

1,27 g
20 mm
niedobity

Vos. 297; 
Kub. II/1

557. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
(̄ K)ASIMIrUS•r•PO(LON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡(MONbT/•cIU)IT•DANcI

1,20 g
20,3 mm
otoki skorod.

Vos. 297;
Kub. II/1

558. Jw., lecz korona zachodzi na linię 
tarczy. W otoku
(ˉK)ASIMI(rU//r)•POLON
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(‡MON)bTA•///(IT•DANc)/
Przebicie z przesunięciem stempla.

1,13 g
20 mm
skorodowany
popękany

Vos. 297;
Kub. II/1

559. Jw., w otoku
(ˉ///IrUS)•r•POLONI
Stempel poruszony. Otok częścio-
wo skorodowany.

Jw., w otoku 
‡MO(NbT)A•cIUI(T•DANc)

1,39 g
20,7 mm
przykr. nadgniec.

Vos. 298;
Kub. II/1

560. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
(ˉ)KASIMIrU(S•r/POLO)NI

Jw., w otoku 
(‡)MONbTA•cIUIT•DANcI
Stempel ze śladami zużycia.

1,25 g
20,3 mm
skorodowany

Vos. 298;
Kub. II/1

561. Jw., lecz korona zachodzi na linię 
tarczy. W otoku
ˉKASIMIrUS(•r•///O)NI
Stempel przesunięty, ze śladami 
zużycia.

Jw., w otoku 
/(M)ONbT(A//IUT•DANcI
Stempel przesunięty, ze śladami 
zużycia.

1,29 g
20,6 mm
częśc. wytarty

Vos. 298 v; 
Kub. II/1

129



562. Jw., w otoku
(ˉ)KAS(IMIr)US•r•PO///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
‡MONbTA•cIUI///(Nc)

1,31 g
20,4 mm
częśc. wytarty

Vos. 298?;
Kub. II/1

563. Jw., w otoku
ˉKA(SI//r///OLON)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MON)bTA(•///A/c)
Stempel poruszony.

1,19 g
20 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 298?;
Kub. II/1

564. Jw., w otoku
(ˉ)//SI(MI/US)•r•POLONI
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku 
(‡MO//b)TA•cIUI(T•DANc) 
N powtórnie odbite w stemplu.  

1,43 g
21 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Vos. 298 v;
Kub. II/1

565. Jw., w otoku
(ˉKAS)IMIrUS•r•POLONI

Jw., w otoku 
(‡MO)NbTA•cIUIT•DA(NcI)

1,51 g
20,5 mm

Vos. 299;
Kub. II/1

566. Jw., w otoku
(ˉKA)SI(MI//S•r)•POLON(I)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
‡MONbTA•///(IT)•DANcI
Stempel przesunięty.

1,50 g
20 mm

Vos. 299;
Kub. II/1

567. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczę. W otoku
(ˉK)/SIMI(r)///POLONI

Jw., w otoku 
‡(MONbTA)•cI///DANcI
Początkowa część legendy poru-
szona.

1,46 g
20 mm
częśc. skorod.

Vos. 299;
Kub. II/1

568. Jw., lecz korona zachodzi na linię 
tarczy. W otoku
(ˉKASI)MIrUS•r•POL(ONI)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku 
‡(MONbTA•cI)UIT•DANcI
Stempel przesunięty.

1,35 g
19,5 mm
przykr. wytarte

Vos. 299;
Kub. II/1

569. Jw., w otoku
ˉKASI///(•P)OLONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(‡M)ONbT(A)///•DANc(I)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,35 g
20 mm
częśc. nadgniec.

Vos. 299;
Kub. II/1

570. Jw., w otoku
ˉKAS///(•r•PO)LONI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
(‡//N)bTA•cIUIT•/(A//I)

1,32 g
20,5 mm
nadgniec.

Vos. 299;
Kub. II/1

571. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(ˉKASIMIrUS•r•POL/NI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
/(MONb///T•DANcI)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,36 g
20 mm
wytarty

Vos. 299?;
Kub. II/1

572. Jw., w otoku
ˉKASIMIrUS•r•POL(O)NI

Jw., w otoku 
‡MONTA•(cIU)IT•DA(N)cI¹

1,41 g
20 mm

Vos. 300;
Kub. II/1

573. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
(ˉKASIMI)rUS•(r•POLONI)
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(‡M)ONTA•cIUI(T•DANcI¹)
Stempel przesunięty.

1,41 g
20 mm
przykr. wytarte

Vos. 300;
Kub. II/1

574. Jw., w otoku
///(S/MIrUS•r)•POLO(N)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
‡(MON///T)•DANcI¹
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,50 g
20,8 mm
częśc. nadgniec.

Vos. 300?;
Kub. II/1
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575. Jw., w otoku
/(KASIMIrUS/rÁPO)///
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku 
(‡MONbT///IUITÁ)///

1,53 g
19,3 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 303?;
Kub. II/1

576. Jw., w otoku
/(IMI)rUS(Ár//OL)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
(‡)MO(N///DANc¹)
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,15 g
17x19 mm
niedobity

Vos. 305 v?;
Kub. II/1

577. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
ˉKASIMOcU  r•POLONR
Moneta przebita. 

Jw., w otoku 
‡MOIONbTA•cIIT•DANcI
Przebicie.

1,21 g
20 mm
zawyż. % Cu

Vos. III/11;
Kub. II/1

578. Jw., w otoku
///(S)IMIrUS•(r•POLON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(À)MONbTA•cIUIT///
Stempel poruszony.

1,55 g
20 mm

Vos. III;
Kub. II/1

579. Jw., w otoku
///IMIrU(S•r•POL)///
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

Jw., w otoku 
‡///(I)UIT•DANcI
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,47 g
19 mm
skorodowany

Vos. III;
Kub. II/1

580. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
///(SIMIrUS•r•POL)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
//ONbTA•(cIUIT•DA)///
Stempel przesunięty.

1,45 g
19,5 mm
nadgnieciony

Vos. III;
Kub. II/1

581. Jw., w otoku
//(A)SI(MIrUS)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(‡M///T•DANc)
Literę A odbito w stemplu niżej.
Stempel poruszony.

1,10 g
21 mm

Vos. Typ II/IV;
Kub. II/1

582. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(´~/S)IMIRUS•R•POLO(N)

Jw., w otoku 
(‡)MONbT(A»cI//T»)DANc¹

1,53 g
20,4 mm
wytarty

Vos. 306 (Av.), 
310 (Rv.);
Kub. II/8

583. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
´~(AS)IMIR(U)///LONI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
ÀMONbT(A///T)ÁDANc¹
Stempel przesunięty.

1,32 g
21 mm
popękany

Vos. 311;
Kub. II/7

584. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¶~ASI(MI///OLO)
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
/(MON///ITÁDANc)
Stempel poruszony.

1,15 g
20 mm
wytarty

Vos. 312 v;
Kub. II/6

585. Jw., w otoku
¶~ASIMIR///LO

Jw., w otoku 
///bTAÁcIUITÁDA(N)//
Stempel poruszony.

1,35 g
20,2 mm
niedobity
popękany 
krążek niereg.

Vos. 313;
Kub. II/7

586. Jw., lecz dolna krawędź korony 
zachodzi na linię tarczy. W otoku
///(SI)MIRUS•R•PO(LON)

Jw., w otoku 
ÄMON(bTAÁcIUITÁD)ANc¹ 

1,41 g
20 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 318?;
Kub. II/7
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587. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(¶~ASI)MIRUSÁRÁPOL(ON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
ÄM(ON)bTAÁcIUITÁD(ANc¹)

1,40 g
20,2 mm
niedobity

Vos. 321;
Kub. II/8

588. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
¶~ASIMIR(U///OL)ON
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
ÄMO(N///IUITÁDA)Nc¹
Stempel poruszony.

1,53 g
20,3 mm
pęknięty

Vos. 321?;
Kub. II/7

589. Jw., w otoku
¶~(ASI///S»R»POLON)
Stempel pęknięty, mocno przesu-
nięty.

Jw., w otoku 
(ÄMONb///cIUITÁD)AN(c¹I)   
Stempel przesunięty.

1,01 g
20 mm
leg. nadgniec.

Vos. 322 v;
Kub. II/7

590. Jw., w otoku
¶~ASIMIRUSÀ(RÀPOLON)
Stempel przesunięty, ze śladami  
zużycia.

Jw., w otoku 
ÀMON(b/A•c)IUIT•DANc¹

1,41 g
20 mm
niedobity 

Vos. 327 v;
Kub. II/6

591. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(¶~ASIMIRUSÀRÀPOLON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(ÀMONbT///»DANc¹I)

1,25 g
20,8 mm
wytarty
skorodowany

Vos. 328 (Av.),
322 (Rv.);
Kub. II/7

592. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku 
(¶///P)O/ON
Stempel mocno przesunięty. Spod 
srebrnej powłoki przebija miedź.

Jw., w otoku
//(O)NbT(AÁcI)///
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony. Spod porysowanej srebr-
nej powłoki przebija miedź.

1,37 g
20 mm
nadgniec.
fałszywy

Vos. 315-329;
Kub. ?

593. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
¶~ASI(MI//S»///POLON I
Między N a I podłużny ślad po 
pęknięciu stempla.

Jw., w otoku 
(ÄMO)///cIUITÁDANc¹

1,58 g
20 mm
Rv. skorod. 
pęknięty

Vos. 334;
Kub. II/7

594. Jw., w otoku
(¶)~(AS///R»POLON I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
///(TA)/cIUIT(»DANc¹)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,46 g
19 mm
nadgnieciony

Vos. 335;
Kub. II/7

595. Jw., w otoku
(¶~ASI///U)S»R»POL(ONI)

Jw., w otoku 
ÀMONb(TA»cIUIT)»DA(Nc¹)

1,35 g
19,8 mm
przykr. niedob.

Vos. 335 v;
Kub. II/8

596. Jw., lecz tylko górna krawędź koro-
ny wychodzi poza tarczą. W otoku
¶~ASIMI(R)USÁRÁPOL(O)NI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
ÀMONbTAÁcIUI(TÁD)ANc¹
Stempel przesunięty.

1,35 g
20 mm

Vos. 336;
Kub. II/7

597. Jw., w otoku
(¶~ASI)MIR(USÁRÁO//NI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
///(NbT)AÁcIU(ITÁDANc¹)

1,21 g
21 mm
skorodowany
krążek niereg.

Vos. 336;
Kub. II/7
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598. Jw., w otoku
(¶)~ASIMIR/(S•R//OLONI)
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku 
(ÀM)ONb(TAÁ)cI(UITÁDAN)c¹

1,25 g
20 mm
zawyż. % Cu
popękany

Vos. 336 v;
Kub. II/7

599. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
¶~(ASI/IRU)SÄRÄPOLONI

Jw., w otoku 
Ä(MONbTAÁcI)UITÁDANc¹ 
Stempel przesunięty, poruszony.

1,49 g
20 mm
niedobity
popękany

Vos. 337 (Av.), 
334 (Rv.);
Kub. II/7

600. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
¶~ASIMI(RU///O)LONI

Jw., w otoku 
(ÀMONbTAÄcI///ANc¹)
Stempel poruszony.

1,37 g
20,5 mm
wytarty

Vos. 336 v lub 
338 v;
Kub. II/8

601. Jw., lecz korona nad tarczą. W otoku
(¶~A///»RÁPOLONI)
Koniec legendy poruszony.

Jw., w otoku 
(ÀMO///UIT//AN/)
Stempel poruszony.

1,42 g
20 mm
otoki nadgniec.

Vos. typ IV; 
Kub. II/8

602. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
///(IMIR)US:R:PO///

Jw., w otoku 
/(M)ONb(TA:cIU)///
Legenda uszkodzona, poruszona.

1,57 g
20 mm
wytarty

Vos. ?;
Kub. II/1

603. Jw., w otoku
///IRUS/(R•PO)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
///(•cIUIT)•DA///

1,57 g
19,5 mm
wytarty

Vos. ?;
Kub. II/1

604. Jw., w otoku
///(IRUS•)///

Jw., w otoku 
//ONbT(A)•///

1,47 g
20,4 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. ?;
Kub. II/1

605. Jw., w otoku
///(MIRUS•R•POLO)/

Jw., w otoku 
/(M)ONbTA:(cIUIT):///

1,46 g
20 mm
nagnieciony

Vos. ?;
Kub. II/1

606. Jw., w otoku
/(~ASIMIRU///POLON)/
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku 
/(MONbTA/cIUIT•DANc)

1,40 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Vos. ?;
Kub. II/1

607. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
//(ASIMIRU/:/:/O)///
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
/(MO)///A:cIUIT:(DA/c¹)

1,39 g
19,7 mm
wytarty
krążek niereg..

Vos. ?;
Kub. II/1

608. W polu tarcza z orłem jagielloń-
skim. Nad nią niewielka korona, 
zachodząca na tarczę. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
///(IMIRUS)•r•P(OLO)/
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Gdańska. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
/(MO)NbTA•cI(UIT•DANc)
Stempel poruszony.

1,37 g
20,2 mm
złuszczenia
krążek niereg.

Vos. ?; 
Kub. II/1

609. Jw., w otoku
///IMIRUS•R•POL(O)/
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku 
///(b)TA•cIUIT•D(AN)/
Stempel poruszony.

1,36 g
20,4 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. ?;
Kub. II/1
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610. Jw., lecz korona wewnątrz tarczy. 
W otoku
///(SIMIR/S):R:POL(ON)/
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
///(Nb/A•cI///:DA)//
Stempel poruszony lub przebity.

1,34 g
20 mm
skorodowany

Vos. ?;
Kub. II

611. Jw., lecz korona zachodzi na tar-
czę. W otoku
///(IMIR)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
Ä(MO///ANc)
Stempel poruszony.

1,33 g
19,5 mm
wytarty
złuszczenia

Vos. ?;
Kub. II/1

612. Jw., w otoku
///(ASIMIRUS•R)///
Ślady pęknięcia stempla.

Jw., w otoku 
///(bT)A•cIUIT•///

1,28 g
20 mm
niedobity
krążek niereg.

Vos. ?;
Kub. II/1

613. Jw., w otoku
///(IMIRUS•R•POL)//

Jw., w otoku 
///(N)bTA•cIUIT•D(AA)//
Stempel mocno poruszony.

1,25 g
20 mm
Av. nadgniec.

Vos. ?;
Kub. II/1

614. Jw., w otoku
///SIMIRU(S:)R:POLO//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
///(A):cIUIT:/(AN)//
Stempel poruszony.

1,21 g
20 mm
skorodowany

Vos. ?;
Kub. II/1

615. Jw., w otoku
///(POLON)
Moneta przebita: dwie nałożone 
na siebie tarcze; nieczytelna le-
genda.

Jw., w otoku 
(À)MO(NbTAÁc///Nc¹)

1,17 g
19,4 mm
skorodowany

Vos. ?;
Kub. II/7

616. Jw., w otoku
/(~ASI)///
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
//(OIIbTA•c//I•DA)//
Stempel mocno poruszony.

1,10 g
20 mm
wytarty

Vos. ?;
Kub. II/8

617. Jw., lecz orzeł bez korony. W otoku
/(ASI///OLO)
Stempel poruszony.

Stempel nieodbity. 1,17 g
19,4 mm
niedobity

Vos. ?;
Kub. ?

618. Stempel nieodbity. Jw., w otoku 
///(N//A•cI/IT•D)///

1,07 g
19,2 mm
pęknięty

Vos. ?;
Kub. II/1

Mennica elbląg

Szelągi miejskie
1457–1466?/1492?

619. W polu tarcza z orłem jagiellońskim. 
Nad tarczą korona. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨KASI(MIrU/:r:PO)LO
Część przykrawędna liter niedobita.

W polu tarcza z herbem Elblą-
ga: dwupolowa tarcza z dwoma 
krzyżami kawalerskimi i siatkow-
anym dolnym polem. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
ĂMONbTA(:wIUI/:bL)UI 
Stempel poruszony. Część przy- 
krawędna liter niedobita.

1,58 g
19 mm
skorodowany

Vos. 2;
Kub. I/1
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620. Jw., lecz punkcik na piersi orła. 
W otoku
¨(K)A(SI//r)U(S:r:P)OLO
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ĂMONb(T/:wIU//:)bLUI 
Stempel poruszony.

1,42 g
20 mm
otok skorod.

Vos. 2;
Kub. I/1

621. 
 

Jw., lecz orzeł bez punkcika. 
W otoku
¨KASIMIrU(S:r:/O)LO

Jw., w otoku
(ĂM)ONb(TA):wIUIT:bLU(I)
Stempel poruszony.

1,37 g
19 mm
otok skorod.

Vos. 2;
Kub. I/1

622. Jw., lecz punkcik na piersi orła. 
W otoku
¨K(A/I)//rUS:(r///L)O
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
//(ONbTA:wI)UIT:bL(U)/ 
Ostatne T powtórnie odbite puncą.

1,32 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Vos. 2;
Kub. I/1

623. Jw., w otoku
(¨KASI)MIrUS:(r///LO)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ĂMO)NbTA:wI(UIT):bLU(I)  
Stempel poruszony.

1,11 g
19,8 mm
otok zatarty

Vos. 2;
Kub. I/1

624. Jw., lecz korona zachodzi na linię 
tarczy. W otoku
(¨)KASIM(IrU)S•r•POLON

Jw., w otoku
(Ă)MONbTA•wIUIT•bLU(I) 
Pole nieco wytarte.

1,22 g
20 mm

Vos. 5;
Kub. I/1

625. Jw., w otoku
(¨)KASIM(Ir///•P)OLON

Jw., w otoku
//(O)NbT(A•wIUI)T•bL(U)/ 

1,14 g
19,6 mm
niedobity

Vos. 5;
Kub. I/1

626. Jw., w otoku
¨KASIMIrUS•r•PO(L/N)

Jw., w otoku
ĂMONbTA•wIUIT•b(L/I) 
Stempel poruszony.

1,26 g
20,2 mm
pęknięty

Vos. 5 v;
Kub. I/1

627. Jw., w otoku
¨KASI(MIr///r:)POLON
Stempel zużyty, poruszony. 

Jw., w otoku 
(ĂMONb)TA:º(U/T):bLUI 
Stempel zużyty, przesunięty, po-
ruszony.

1,27 g
20 mm
skorodowany

Vos. 7?;
Kub. I/1

628. Jw., w otoku
/(KA///•/:P//ON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/(MON/T)///IUIT:(}UI) 
Stempel przesunięty.

1,23 g
20 mm
skorodowany
popękany

Vos. 7?;
Kub. I/1

629. Jw., w otoku
¨KASI(M)IrU(S):r:PO(LO)N

Jw., w otoku
(ĂM)ONbTA:(ºU)IT:bLU
O odbito w stemplu wyżej. 

1,37 g
20,4 mm

Vos. 8;
Kub. I/1

630. Jw., w otoku
//(ASIMIrUS:r:P/LON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(Ă)MONbTA•w/(U///bLUI)
Stempel przesunięty.

1,51 g
19,6 mm
wytarty

Vos. 9;
Kub. I/1

631. Jw., w otoku
//(AS)IMIr(U/:r:POL)//
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku
ĂM(ON/TA•/IU)IT•bLUI 
Ă zachodzi na I. Stempel prze-
sunięty, poruszony.

1,48 g
19,8 mm

Vos. 9;
Kub. I/1

632. Jw., w otoku
¨KASIMIrUS(:)r:POL(ON)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ĂM)ONbTA•wIUIT•}UI 
Ostatne b powtórnie odbite w stem-
plu puncą. Stempel poruszony. 

1,24 g
21 mm
pola wytarte

Vos. 9;
Kub. I/1
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633. Jw., w otoku
/(K)ASI(MIrUS:)r:PO(LO)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ĂMO)NbTA:(wIUIT:bLU)/ 
Stempel przesunięty.

1,47 g
19,2 mm
krążek niereg.

Vos. 9 a;
Kub. I/1

634. Jw., w otoku
¨(KAS)///OLON
Poruszenie stempla z mocnym 
przesunięciem.

Jw., w otoku
Ă/ONb///IT:bL// 
Poruszenie stempla z mocnym 
przesunięciem.

1,47 g
18,5 mm

Vos. 7 lub 10;
Kub. I/1

635. Jw., w otoku
¨K(A//MI•rUS:r:P)OLON
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
ĂMONbTA:(wIUI)//}UI 
Stempel poruszony.

1,23 g
20 mm
wytarty

Vos. 7 lub 10;
Kub. I/1

636. W polu tarcza z orłem jagiel-
lońskim. Nad jego głową korona, 
zachodząca na linię tarczy. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
¨KA(SI)MIrUS:r://LO N
Stempel poruszony.

W polu tarcza z herbem Elblą-
ga. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
ĂMONb(TA:)wIUIT:}UI 

1,45 g
20 mm
pola wytarte

Vos. 10;
Kub. I/1

637. Jw., w otoku
(¨///M)IrUS:r:(POLON)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
ĂMONbTA:w(I///UI) 
Ślady zużycia stempla.

1,44 g
20,4 mm
niedobity
pęknięty

Vos. 10;
Kub. I/1

638.
 

Jw., w otoku
¨KASIMIrUS:r(:POLO)N
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
ĂMONbTA:wIU IT:(bL UI) 
A odbito w stemplu niżej.

1,35 g
19,6 mm
niedobity

Vos. 10;
Kub. I/1

639. Jw., w otoku
(¨/A)SIMIrUS:r:POLO(N)

Jw., w otoku
Ă(M)ONbTA(:/IU)IT:}UI 

1,33 g
20,3 mm
pęknięty

Vos. 10;
Kub. I/1

640. Jw., w otoku
¨KAS(I)MIrU(S):r:/(OL)ON
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
Ă(MONbTA:w)IUIT:bLUI 
Legenda częściowo nadgnieciona.

1,32 g
20,2 mm

Vos. 10;
Kub. I/1

641. Jw., w otoku
¨KA(SI)MIrUS:r:(PO)LON
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku
ĂMONbTA:ºU  IT:(})UI 
A odbito w stemplu niżej.
Stempel poruszony.   

1,29 g
19,5 mm

Vos. 10;
Kub. I/1

642. Jw., w otoku
(¨)KA(SIMIrU)S:r:POL(ON)
Stempel lekko przesunięty.

Jw., w otoku
(ĂMO)NbTA:ºUI(T:)}UI 
Stempel lekko poruszony, ślady 
korozji.

1,24 g
19 mm

Vos. 10;
Kub. I/1

643. Jw., w otoku
(¨KA//M)IrUS:r(:POLON)
Stempel poruszony. Krawędź częścio-
wo skorodowana.

Jw., w otoku
Ă(MON)bTA(:w/UI)T:bLUI 
Stempel lekko przesunięty.

1,20 g
19x20 mm

Vos. 10;
Kub. I/1

644. Jw., w otoku
(¨KASI///US:r:PO/ON)
Stempel zużyty.

Jw., w otoku
(Ă)MONbT(A:/I/IT:bLU)/ 
Stempel poruszony.

1,19 g
20,6 mm
skorodowany

Vos. 10;
Kub. I/1

645. Jw., w otoku
(¨K)ASIMIr(US:)r:POLO/

Jw., w otoku
ĂMON(bTA:wIU IT:bL)UI
A odbito w stemplu niżej.
Stempel przesunięty.

1,18 g
20 mm
otok skorod.

Vos. 10;
Kub. I/1
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646. Jw., w otoku
(¨KAS)IMIrU(S):r:POLO(N)

Jw., w otoku
ĂMONbTA(:)ºUIT:}(UI) 
Stempel poruszony.

1,53 g
19,4 mm

Vos. 10;
Kub. I/1

647. Jw., w otoku
¨(KASIMIrUS:r:PO)LON
Stempel poruszony. Legenda częścio-
wo nadgnieciona.

Jw., w otoku
ĂMO(Nb/A:ºUIT):}UI 
Stempel poruszony.

1,28 g
19 mm
otoki skorod.

Vos. 10;
Kub. I/1

648. Jw., w otoku
(¨KASIM//S):r:(POLONI)
Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku
(Ă)MONbTA:wI(UI)T:bL(U) 
Stempel poruszony.

1,41 g
20 mm
ślady korozji

Vos. 10 
lub 14 ;
Kub. I/1

649.
 

Jw., w otoku
/(K)ASIMIr(U)/•r•P(O/ONI)

Jw., w otoku
/(M)ONbTA(•//U/T)•bL(U)/ 

1,53 g
21 mm

Vos. 11;
Kub. I/1

650. Jw., w otoku
///(I/IrUS•r•POLO)//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(Ă)MO/(bTA/wI/IT•/LU)/ 
Stempel poruszony.

1,16 g
19,5 mm
skorodowany

Vos. 11;
Kub. I/1

651. Jw., w otoku
¨(KASI)MIrUS(•r•POLONI)
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony. Próba przedziurawienia 
monety?

Jw., w otoku
ĂMONbT(A•wIUIT)•bLUI 
Stempel przesunięty.

1,09 g
20 mm
pola wytarte

Vos. 11;
Kub. I/1

652. Jw., w otoku
¨KASIM(rUS:/:)POLONI
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku
ĂMON(b/A:wIUI )T:bLUI 
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,32 g
20,6 mm
nadkruszony
popękany

Vos. 15 v;
Kub. I/1

653. W polu tarcza z orłem jagiel-
lońskim. Nad jego głową koro-
na, zachodząca na linię tarczy.  
W otoku między obwódkami 
perełkowymi
¨KASIMr(U/:r:)POLONI
Stempel poruszony. Pole wytarte.

W polu tarcza z herbem  Elblą-
ga. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
(ĂM)ONbTA•ºUIT•wL(UI)

1,23 g
20,6 mm

Vos. 15 ;
Kub. I/1

654. Jw., w otoku
///(U)S:r:POL(äI)
Stempel zużyty, przesunięty.

Jw., w otoku
(Ă///bTA:)wIUIT:}(U)/ 
Stempel poruszony.

1,30 g
19,4 mm
niedobity

Vos. 18 
lub 19;
Kub. I/1

655. Jw., w otoku
///SIMIrU(S:r):POL(ä)I
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(Ă)MONbT///(UIT•b)LU(I) 
Stempel mocno poruszony.

1,33 g
20 mm
skorodowany
popękany

Vos. 18/19 v;
Kub. I/1

656. Jw., w otoku
²KAS(IM)rUS•(r•P///N)I

Jw., w otoku
(ĂM)ONbT(A•w)IUIT•b(LU)/  
Znak Ă otoczony kółkiem. Ślady 
zyżycia stempla.

1,18g
20,5 mm
niedobity
skorodowany

Vos. 22 v;
Kub. I/1

657. Jw., w otoku
¨K(A//M)IrUS•r•POLONI
Stempel  zużyty, poruszony. Krawędź 
częściowo skorodowana.

Jw., w otoku
(ĂMON)bTA•wIUIT(•b)LUI 
b odbito w stemplu wyżej. 
Krawędź częściowo skorodowana.

1,16 g
20,3 mm

Vos. 23;
Kub. I/1

658. Jw., w otoku
¨KA(SIMIr//:r):POLON
Stempel poruszony.

Jw. Nad tarczą kółko. W otoku
Ă(MONb)TA:ºU IT:(bLUI)
Ślady zyżycia stempla.

1,25 g
20,4 mm
przykr. skorod.

Vos. 25;
Kub. II/1
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659. Jw., w otoku
(¨KAS)IMIrUS:r:(POLO)//

Jw., w otoku
(ĂMO)NbTA(:wIUI)T:}(U)I
O odbito w stemplu wyżej powtórnie. 
Stempel przesunięty, poruszony.

1,39 g
20 mm
niedobity

Vos. 25 
lub 26;
Kub. II/1

660. Jw., w otoku
(¨/ASIM)IrUS:r:POL(ONI)
S odbito w stemplu większą puncą.
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(ĂMONb)TA:ºU IT:bLUI) 

1,54 g
20 mm
niedobity
skorodowany

Vos. 26;
Kub. II/1

661. Jw., w otoku
¨KASIMIrUS:r:(POLONI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
Ă(M)ONbTA:wIUIT:bLUI 
Pęknięcie wzdłuż legendy.

1,21 g
20,2 mm
Av. skorod.

Vos. 26;
Kub. II/1

662. Jw., w otoku
¨KASIMIrUS:r:POLONI

Jw., w otoku
ĂMONbTA:wIUIT:bLUI
U odbito w stemplu niżej.

1,16 g
20 mm
stan b. dobry

Vos. 26;
Kub. II/1

663. Jw., w otoku
///IMI(r)U(S):r:POLO(NI)

Jw., lecz dolne pole tarczy bez 
siatki. W otoku
/(M)ONbTA•(ºU)/T:b(L)// 
Stempel poruszony.

1,27 g
20 mm
niedobity

Vos. 26 v;
Kub. II/2

664. W polu tarcza z orłem jagiellońskim. 
Nad tarczą kółko. W otoku między 
obwódkami perełkowymi 
(¨KASI)mIR²R²POLO(N)I◦

W polu tarcza z dwoma pionowymi 
krzyżami kawalerskimi. W otoku 
między obwódkami perełkowymi
¨(m/N)bT(A²)wIUITA bL² 

1,40 g
19 mm
skorodowany

Nowa odmia-
na zbliżona do 
Vos. 28; 
Kub. II/3v

CZeCHy
Karol I (1346-1378)

Grosze praskie

665. W polu zarys korony. W pier-
wszym otoku między obwódkami 
perełkowymi
Ă/AROLUS*P/ImUS 
W drugim otoku
///•GRATIA¨Rb/•BObmIb//

W polu ukoronowany lew z wysoko 
podwinietym ogonem kroczy w l. 
na tylnych łapach. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨Ă¨GR(O/SI//R)AGb(ê)///
Stempel przesunięty.

2,99 g
29 mm
wytarty

Hás. 84 lub 90

ZAKON KRZyŻACKI
Winrych von Kniprode (1351-1382)

Szelągi
Mennica: Toruń
Lata 1380-1382

666. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem.W otoku między obwód-
kami perełkowymi
·ÎAGSTÀWYNrICSÀPrIMS

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi 
·ÎONbTAÀDNOrUMÀPrUCI. 
Ślady zużycia stempla.

1,64 g
20 mm

Bft 149
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Henryk von Plauen (1410-1413)

Szelągi
Mennica: Toruń

667. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem.W otoku między obwód-
kami perełkowymi 
·MAGST•hI///RIM
Otok niedobity.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi 
///TA•DNORUMøPR//
Stempel przesunięty, niedobity.

1,62 g
20 mm
popękany

Bft 342

Michał Kuchmeister von Sternberg  (1414-1422)

Szelągi 
Mennice: Gdańsk, Toruń

1414 r.

668. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem.W otoku między obwód-
kami perełkowymi 
¨MaGSTÅMIchabLÅP(RI£) 
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨MONbTAÀD/(ORU)///UI
Stempel poruszony.

1,37 g
19x20,5 mm
krążek niereg.

Bft 397 v

669 Jw., w otoku  
¨MaGSTÅ///habLÅPR 

Jw., w otoku  
¨/ONb(TA)///UMÄPRUI 
Stempel przesunięty.

1,31 g
21 mm

Bft 397 v

670 Jw., w otoku  
*(MaGIST)ÅMIcha///(M) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku  
¨/ON/(TA)///(UM)ÄPrUI

1,01 g
19x20 mm 
krążek niereg.
wytarty

Bft 397 v

671 Jw., w otoku  
///GSTÅ/Icha(bLÅ)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku  
¨/ONbTAÀDNO/// 
Stempel przesunięty.

1,26 g
19x20 mm
wytarty

Bft 397/398

672 Jw., w otoku  
¨maGSTÅMIch(a)bLÅ(PR)

Jw., w otoku 
¨MO(NbTAÀDN)ORU/ÄPRUc 
Stempel przesunięty.

1,37 g
20 mm
pęknięty 
wytarty

Bft 398?

673 Jw., w otoku  
¨MaGI(S)TÅMIchabLÅPRM 
Stempel lekko przesunięty.

Jw., w otoku 
¨MONbTAÀDNORUM(ÄPRUc) 
Stempel przesunięty.

1,44 g
20,5 mm

Bft 399 v

Mennice: Gdańsk, Toruń

Lata 1414-1416

674. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨(MA)GST•(M)Ic(h/b)L•PRI
Stempel przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨MONbTA•/(N/RU)/•PR
Stempel mocno przesunięty.

1,59 g
19,5 mm
wytarty

Bft  410
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675. Jw., w otoku
¨MaG(ST)•(MIch)abL•PRI•

Jw., w otoku
(̈M)ONbTa•(DN)ORU(M•)P(R)

1,40 g
20,3 mm
wytarty
nadkruszony

Bft 410 v

676. Jw., w otoku  
(¨MAGS)T•MI(c)h(Ab)L•P/I

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku 
(̈ M)ONbTA•(DN/R)UM•P(R)
Ślady zużycia stempla.

1,15 g
21 mm
pęknięty

Bft 410 

677. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIchAbL•PR
Ślady uszkodzenia stempla.

Jw., w otoku 
¨MO/bT(A•D)NORUM•P(R)U  
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,66 g
20 mm
krążek niereg. 

Bft 411

678. Jw., w otoku  
(̈ MAaG)ST•MIchA(b)L•P(R) 
Otok zatarty.

Jw., w otoku 
¨M/NbTA•DNORUM•PRU

1,59 g
19,6 mm
krążek niereg.

Bft 411

679. Jw., w otoku  
(¨M/GS)T•MIch(A//•PR) 
Na wpół wytarty. Ślady zużycia 
stempla.

Jw., w otoku 
¨MONbTA•D/(OR)//•PRU
Stempel wytarty.

1,28 g
21 mm
głęb. pęknięcie

Bft 411

680. Jw., lecz ramiona krzyża zakoń-
czone prosto.W otoku  
¨MAGST•MIchA(bL•PR)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨MONbTA•(D)NO//M•PRU

1,97 g 
20 mm
krążek niereg.

Bft 412

681. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIchA(bL)•PRI
Stempel mocno poruszony, część 
legendy powtórnie odbita.

Jw., w otoku 
¨MON(bT)A•DNORUM•PRU
Wzdłuż obrzeża powierzchnia sko-
rodowana.

1,78 g
20 mm

Bft 412

682. Jw., w otoku  
¨MaGST•MIchAbL(•PR)I

Jw., w otoku 
¨MO/(bT)A•DNORUM•PR(U)

1,74 g
19,3 mm

Bft 412

683. Jw., w otoku  
(¨MAG)///IchAbL•PRI 
Otok niedobity. Złuszczenia na 
powierzchni.

Jw., w otoku 
///A•ĀORUM•PR(U)
Stempel mocno przesunięty, nie-
dobity.

1,70 g
20 mm
popękany

Bft 412

684. Jw., w otoku  
¨MAGST•MI(c)hAbL•PRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨MONbTA•DNORUM•PRU
Stempel poruszony.

1,69 g
21 mm

Bft 412

685. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
///(ST•MIch)abL•(PRI)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨MONbT/(•DNORUM•PRU)
Stempel poruszony.

1,69 g
20,7 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412

686. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIchA(bL///I) 
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
¨MO(NbT)a•DNOR/M•PRU

1,68 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412

687. Jw., w otoku  
(¨MAG)ST•MIchAbL•(PRI) 
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
¨MONbTA•DNORUM•PRU
Legenda uszkodzona. Rysy na po-
wierzchni.

1,66 g
19 mm

Bft 412
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688. Jw., w otoku  
¨MAGST•(MIc)hAb(L•PR)I  
Stempel przesunięty, poruszony, 
uszkodzony.

Jw., w otoku 
¨MONb(TA•D)NO(RU)M•PRU
Na powierzchni wgłębienia i rysy.

1,66 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412

689. Jw., w otoku
¨MAGST•(M)IcrAbL(•PRI) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MoN///(RU)/•PRU
Stempel mocno przesunięty, nie-
dobity.

1,66 g
19,4 mm
pęknięty

Bft 412 v

690. Jw., w otoku
(¨)MAGST•MIchAbL•P(RI)

Jw., w otoku
(¨M)ONbTA•DNORUM•PR(U)

1,64 g
20 mm 
pęknięty

Bft 412

691. Jw., w otoku
¨MAGST•MIchAbL•PRI

Jw., w otoku
¨MO(NbT)A•DNORUM•PRU

1,64 g
20 mm

Bft 412

692. Jw., w  otoku
¨MA(GS)T•MIc///L•//I 
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨M(ONb)TA•DNO R(U)M•PRU
Stempel poruszony. N wybite puncą 
powtórnie.

1,64 g
21 mm 
wytarty
głęb. pęknięcia

Bft 412 v

693.  Jw., w otoku
¨MAG(S/•MIc///L)•PRI
Stempel poruszony, niedobity. 
Litera R odbita w stemplu puncą 
powtórnie.

Jw., w otoku
¨M(O)//TA•DNORUM•PRU
Ślad pęknięcia stempla.

1,64 g
19,5 mm
pęknięty

Bft 412

694. Jw., w otoku
¨MAGST•MIchAbL•PRI
Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku
¨MONbTA•DNO(R)UM •P(R)U 
Legenda  uszkodzona.

1,62 g
20,6 mm
wytarty

Bft 412

695. Jw., w otoku
¨MA(G)ST•MIch(AbL•PR)I
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨MONbTA•DNO(R)UM•P(R)U  
Litera R odbita w stemplu puncą 
powtórnie.

1,62 g
20 mm
wytarty

Bft 412

696. Jw., w otoku
¨MA///•MIchAb(L•PR)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨(Mo)NbTA•DN(ORUM•P)RU
Powierzchnia skorodowana.

1,62 g
20 mm
wytarty
pęknięty

Bft 412

697. Jw., w otoku
¨MAGST•MIchAbL•PRI
Stempel przesunięty, poruszony, 
zużyty.

Jw., w otoku
¨MO///DN(ORU)M•P(R)U

1,61 g
19,4 mm 
popękany

Bft 412

698. Jw., w otoku
¨MA(GST•MI)chA///(PRI)
Stempel przesunięty, niedobity.

Jw., w otoku
¨/(ONb///M•PR)U
Stempel mocno przesunięty, nie-
dobity.

1,61 g
19,4 mm
wytarty

Bft 412

699. Jw., w otoku
(¨M)//ST•MIch(AbL•PR)/ 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MON(b/A)•DNORUM(•PR)U

1,61 g
20 mm
wytarty

Bft 412
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700. Jw., w otoku
(¨MAGS)T•(MI/hA)bL•P(R)/

Jw., w otoku
¨(MON/T)A•DNO(RUM)•PRU

1,61 g
19 mm
wytarty
pęknięty

Bft 412

701. Jw., w otoku
(¨MAGST•MIch///PRI)

Jw., w otoku 
(¨///D)NñRU(M•PRô)
Stempel przesunięty. Na legendzie  
odciśnięta krawędź innej monety. 

1,60 g
20 mm
wytarty

Bft 412

702. Jw., w otoku
¨MAG(S)///RI
Stempel niedobity.

Jw., w otoku
¨///UM•PRU
Stempel niedobity.

1,58 g
19,2 mm
pęknięty

Bft 412

703. Jw., w otoku
¨(M///T•)MIchAbL•PRI
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku 
(¨MñNbT///N)ñRUM(•//U)
Rysy na powierzchni.

1,59 g
19,7 mm
niedobity

Bft 412

704. W polu tarcza Wielkiego Mistrza Za-
konu z krótkim krzyżem jerozolim-
skim i pieczęcią urzędową z orłem.  
W otoku między obwódkami ciągłymi
¨MAGST•/IchAbL•PRI
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(̈ )MONb(TA)•DNORU(M)•PRU
 Stempel poruszony.

1,57 g
20,3 mm
pola wytarte
krążek niereg.

Bft 412

705. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(ch)Ab///(R)I
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku
(¨MON/TA•)DNORUM•(PRU)

1,56 g
20 mm
niedobity

Bft 412

706. Jw., lecz ramiona krzyża zakoń-
czone prosto. W otoku 
¨MAGST•MIch(Ab)L•(P)RI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨MäbT(A•D)NORUM•(PR)U
 Ślady zużycia stempla.

1,56 g
20 mm

Bft 412

707. Jw., lecz ramiona krzyża zakoń-
czone łukowato. W otoku 
¨MAGST•MIchAbL•PRI

Jw., w otoku 
¨MON///DNORUM•PRU

1,54 g
20 mm

Bft 412

708. Jw., w otoku 
¨MAG(ST•)M/(c)hAbL•PRI
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
(̈M)ONbT(A•DNO)RUM•P(RU)

Stempel zużyty, przesunięty, po-
ruszony.

1,54 g
20 mm

Bft 412

709. Jw., w otoku 
¨MAGST•(M)chAbL•PRI

Jw., w otoku 
¨MONb(TA•)DNORUM•(PRU)

1,54 g
19,6 mm
popękany

Bft 412

710. Jw., w otoku 
¨MA(GST•Mc)hab(L•PR)I

Jw., w otoku 
¨M(O///M•PR)U
Ślady zużycia stempla. Powierzch-
nia mocno wytarta. 

1,54 g
19 mm

Bft 412 

711. Jw., w  otoku 
¨M(AGST•)MIchAbL•PRI

Jw., w otoku 
(̈MON)bTA•DNO(RUM•)PRU

1,53 g
18x20 mm 
krążek niereg.

Bft 412
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712. Jw., w  otoku 
¨M(AG)ST•MI(c)//bL•PRI

Jw., w otoku 
¨//NbTA•D(N)/RUM•P(R)U

1,53 g
20 mm
krążek niereg.
wytarty

Bft 412 

 713. Jw., w  otoku
¨M(AGST•MIchAbL•PRI)  
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨/(ñ)NbTA•D(NñR///U)
Stempel mocno przesunięty.

1,53 g
19,4 mm
wytarty

Bft 412

714. Jw., w otoku 
¨/AGST•MIchAbL•PRI

Jw., w otoku
¨MONb(TA)•DN(OR)UM•PRU
Stempel poruszony.

1,53 g
20,2 mm

Bft 412

715. Jw., w otoku  
¨M(A)//T•MI(ch)AbL•PRI 
Stempel przesunięty, lekko poru-
szony. Powierzchnia wytarta.

Jw., w otoku  
¨MONbTA•DNORU(M•/R)U•
 Zarysowanie w kształcie krzyża.

1,52 g
20,4 mm

Bft 412 

716. Jw., w otoku 
¨MAGST•MI(ch///R)I 
Stempel lekko poruszony.

Jw.,  w otoku 
(¨MO//TA•)DN(O)//•PRU
Stempel przesunięty, lekko poru-
szony, niedobity.

1,51 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412

717. Jw., w otoku 
¨MAGST•(MI//A)bL•PRI

Jw., w otoku  
¨(M//bTA•D)NORU(M•P)Ï

1,51 g
19,8 mm
wytarty

Bft 412

718. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨MAGST•MIc hAbL•PRI

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨M(ONb)TA•DNORUM•PRU
Stempel przesunięty.

1,51 g
18,8 mm
popękany

Bft 412

719. Jw., w otoku  
(¨M//ST)•MIc(hA)//•P(RI)

Jw., w otoku 
¨MONbT(A•//ORU)M•P(Ï)

1,51 g
19 mm
wytarty

Bft 412

720. Jw., w otoku  
¨M/GST(•M)Ic(h)//L•PRI
 Stempel przesunięty, zużyty.

Jw., w otoku 
¨M(ONbTA)•DNOR(UM)•PRU
Stempel poruszony.

1,51 g
20,5 mm
skorodowany

Bft 412

721. Jw., w otoku
(¨/AG//•M)I(chAb///I)
Stempel przesunięty. Ślady zuży-
cia stempla.

Jw., w otoku
(¨M///A/DNñR//•P/U)
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

1,50 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412

722. Jw., w otoku  
¨MAGST(M)I(c///L•)//I 
Stempel przesunięty, ze śladami 
zużycia.

Jw., w otoku 
¨MONb(T///UM•P)Ï

1,49 g
19 mm
niedobity
krążek niereg.

Bft 412

723. Jw., w otoku  
¨MA(GST•M)IchAbL•PRI  
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨MONb  T(A•)DNOR(UM•PR)U 
Stempel poruszony. W polu mo-
nety dwa okrągłe i dwa trójkątne 
wgłębienia.

1,49 g
20,6 mm

Bft 412
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724. Jw., w otoku  
¨UM•PRUMIchAbL•(PR)I
Stempel przebity, przesunięty, po-
ruszony.

Jw., w otoku 
¨M(ONbT)A•DNORM•PRU
Stempel przebity, przesunięty. Spod 
tarczy zakonnej przebija tarcza 
wielkiego mistrza.

1,49 g
19 mm

Bft 412

725. Jw., w otoku  
(¨)/AGST•MI(c/Ab/•/R)I 
Stempel przesunięty, poruszony. 

Jw., w otoku 
(̈ MO)NbTA•D(NOR)UM(•PRU) 
b powtórnie odbito w stemplu 
puncą. Ślady zużycia stempla. 

1,48 g
18 mm
krążek niereg.

Bft 412 

726. Jw., w otoku  
///ST•MIchAbL•P(RI)
Stempel przesunięty, ze śladami 
zużycia.

Jw., w otoku 
//(ON)bTA•(D)NORUM•P(RU)
Ślady zużycia stempla. 

1,48 g
19,2 mm
niedobity

Bft 412

727. Jw., w otoku  
¨MAGSā•MIc hAbL•PRI
Stempel poruszony, ze śladami 
zużycia. 

Jw., w otoku 
¨M(ONb)TA•DNORUM•PRU

1,47 g
20 mm

Bft 412 v

728. Jw., w otoku  
¨/AGST•(M)IchAbL•PRI 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨(MON)bTA•DNORU(M•P)RU
Stempel przesunięty.

1,47 g
20 mm

Bft 412

729. Jw., w otoku  
¨MAGST•MI(c///L)•PRI 

Jw., w otoku 
(¨///bT)A•DNO(R)UM•PRU
Stempel przesunięty.

1,47 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 412

730. Jw., w otoku  
¨M(AG)ST•MIch(A)bL•PRI   
Litera R odbita powtórnie w stem-
plu puncą.

Jw., w otoku 
(̈MONb)TA•DNOR(UM•P)RU

Stempel poruszony.

1,47 g
19,5 mm

Bft 412

731. Jw., w otoku  
(¨)MAGST•MIchAbL•PRI 
Stempel poruszony, pole monety 
wytarte.

Jw., w otoku 
¨MONbTA•DN(ORUM)•PRU  
Stempel przesunięty, przebity lub  
powtórnie odbity.

1,47 g
20 mm

Bft 412

732. Jw., w otoku
¨MAGST•M(IchAbL)•PRI  
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
¨MONbTA•(DNO/U)M•P(Ï)
Stempel mocno przesunięty.

1,46 g
20,6 mm
pęknięty

Bft 412

733. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨MAGST•MIchA(bL)•PRI 

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi  
(̈MON)bTA•DNORUM•PRU   

Litery częściowo ukruszone.

1,45 g
19,5 mm

Bft 412

734. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIch(AbL•)PRI 

Jw., w otoku 
¨MO(N)bTA•DNORU(M)•PRU
Stempel poruszony.

1,45 g
20,4 mm 
pęknięty

Bft 412

735. Jw., w otoku  
¨M(AG)ST•MIchAb(L•PR)I 
Ślady zużycia stempla. 

Jw., w otoku 
¨M(ONbT)A•DNORUM•PRU
Stempel poruszony.

1,45 g
19x20,5 mm
krążek niereg. 

Bft 412
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736. Jw., w otoku  
¨(MAGS)T•MI(ch)AbL•PRI 
Skorodowany wzdłuż krawędzi.

Jw., w otoku 
¨M(ONb)TA•(DN)ORUM(•PR)U  
Litery częściowo ukruszone.

1,44 g
21 mm

Bft 412

737. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIchAbL•PRI 
Ślady uszkodzenia stempla.

Jw., w otoku 
¨MONb(TA•DNOR)UM•P(R)U
Stempel lekko przesunięty.

1,44 g
19,5 mm

Bft 412

738. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIchAbL•PRI 

Jw., w otoku 
¨MONbT(A•D)///•PRU
Stempel przesunięty, krawędź wy-
tarta.

1,44 g
19 mm

Bft 412

739. Jw., w otoku
¨M(A)GST•MI///L•PRI
Stempel lekko przesunięty.

Jw., w otoku 
¨M(ONb)TA(•D)NORUM•(P)RU

1,44 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412

740. Jw., w otoku  
(¨MAGST///AbL)•PRI 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(¨MONbT///•PRU)

1,43 g
19 mm
wytarty

Bft 412

741. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(ch///•PRI)
Stempel poruszony, uszkodzony.

Jw., w otoku
¨//NbTA•DNORU(M•PRU)
Stempel mocno poruszony.

1,42 g
21 mm 
pęknięty

Bft 412

742. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIch(A)//•/RI 
Stempel mocno przesunięty i po-
ruszony.

Jw., w otoku
¨/ä//A•///UM•PRU
Poruszenie stempla. W polu mo-
nety kilka głębokich rys.

1,42 g
19 mm
Rv. wytarty

Bft 412

743. Jw., w otoku
(¨///ST•/IchAb)L•PRI
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku 
(¨M///A•/NO/U)M•PRU 
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,41 g
19 mm
wytarty
krążek niereg. 

Bft 412

744. Jw., w otoku  
(¨M)///T•M(I)chAbL•PRI 
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku 
(¨M)O(N/TA•D)NORUM(PRU)
Stempel przesunięty. Pęcherzyki 
na powierzchni.

1,41 g
19,8 mm 
wytarty
skorodowany

Bft 412

745. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨M///(•MIchAbL•)PRI 

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(¨MONbT)A•D(NO///•/RU)
Stempel przesunięty.

1,40 g
20 mm
wytarty

Bft 412

746. Jw., w otoku  
(¨MAG)ST•(M)I(ch/)bL•//(I) 
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

Jw., w otoku 
¨/(ON//A•DNO/UM•//U)
Stempel poruszony, mocno zużyty.

1,40 g
20 mm 
skorodowany
zawyż. % Cu

Bft 412

747. Jw., w otoku  
/̈(AGST•)MIchAbL•(PR)I 

Jw., w otoku 
¨/ONbTA•D(N)O(R//•//U)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,40 g
19,8 mm
niedobity

Bft 412

748. Jw., w otoku  
¨M(AG)ST•M(Ich)AbL•PRI 

Jw., w otoku 
¨MO(NbTA)•DNO(RU)M•PRU    
Stempel poruszony.

1,39 g
20 mm

Bft 412
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749. Jw., w otoku  
(¨M)A(G)ST•M(I//Ab/•PRI) 
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
¨(MONbT)A•D///(UM•//U)
Stempel przesunięty.

1,39 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412

750. Jw., w otoku  
(̈ MAGS)T•(MIchAbL)•PRI  
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku 
//NbTA•DNORUM•P//
Stempel mocno poruszony.

1,39 g
19,6 mm
Av. wytarty
krążek niereg.

Bft 412

751. Jw., w otoku  
¨MA(GS)T•M(Ich A})•PRI  
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(̈ MON)bTA•D(NOR)UM•PRU      
Stempel podwójne odbity lub 
mocno poruszony.

1,39 g
20,5 mm
skorodowany
obcięty

Bft 412

752. Jw., w otoku  
(¨M)AGST•MI/(h)AbL•PRI   
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
¨MO(Nb)TA•(D//R)UM•PRU

1,38 g
20,3 mm
wytarty

Bft 412

753. Jw., w otoku  
(¨///•M)IchAbL•P(R)/ 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(¨MO)NbTA•D(N///PRU)
Stempel poruszony, niedobity.

1,38 g
19,5 mm
krążek niereg.

Bft 412

754 Jw., w otoku  
¨(MAGST)•MIchA//•(PRI) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(̈ MONbTA•)DN(ORUM•//U)  
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,38 g
19 mm
wytarty

Bft 412

755. Jw., w otoku  
¨MA(GST•MIchAbL)•P(R)I 

Jw., w otoku 
¨M(ON)b//•/(N)ORUM•PRU
Ślady zużycia stempla.

1,38 g
19,6 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412

756. Jw., w otoku  
¨MA(GS)T/M(Ic)hAbL•PRI      
Pole środkowe spiłowane?

Jw., w otoku 
¨(MONb)TA•D(N O)RUM•PÏ  
Powierzchnia porysowana.  

1,38 g
21 mm
pęknięty

Bft 412

757. Jw., w otoku  
(¨)MA(GS)T•MIchAbL•PRI 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
¨MON(bTA)•DNORUM•PRU
Stempel poruszony.

1,38 g
20 mm
skorodowany

Bft 412

758. Jw., w otoku  
¨MA(G)ST•(M)I(chA/L)•PRI
Ślady zużycia stempla. Powierzch-
nia wytarta.

Jw., w otoku 
(̈ MO)N(//TA•D)NORU(M•PRU)  
Stempel poruszony. Powierzchnia 
wytarta.

1,38 g
19,5 mm 
pęknięty 
krążek niereg.

Bft 412

759. Jw., w otoku
(¨MA//T•/IchAbL//RI)
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•/NñRU/•PRU)
Powierzchnia porysowana.

1,58 g
20 mm
wytarty

Bft 412

760. Jw., w otoku 
(¨MA)GST•MIchA(bL•//I)

Jw., w otoku 
¨M(O)N(bTA•DNO///•/R)U
Powierzchnia skorodowana.

1,37 g
20 mm  
krążek niereg.

Bft 412

761. Jw., w otoku  
¨MA(GST•MIch/bL•)PRI 
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku 
/(MO)NbTA•DNORUM•PRU
Stempel poruszony.

1,37 g
19 mm
zawyż. % Cu

Bft 412
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762. Jw., w otoku 
(̈ MAGS)T•MI(chAbL•P)RI 
Stempel niedobity, przesunięty, 
mocno zużyty.

Jw., w otoku 
(̈ )/ONb(TA•D)NORU(M•PRU)
Stempel przesunięty, niedobity.

1,37 g
20 mm
krążek niereg. 
popękany 

Bft 412

763. Jw., w otoku 
¨/AGST•MIchAbL•PR(I) 

Jw., w otoku
¨MONbTA•D///(UM)•PRU

1,37 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 412

764. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(¨M)AGST(•MIchA)//•PRI   

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨MONbT(A•D)NORUM•PR(U)
Legenda uszkodzona.

1,36 g
20,3 mm
Av. wytarty

Bft 412

765. Jw., w otoku  
¨MAGS(T•M)IchAbL•(PR)I    
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨MO(N)ETA•(D//RUM•)PRU

1,36 g
18,5x20 mm 
krążek niereg.

Bft 412

766. Jw., w otoku  
(̈MAGST•M)Ic(hA)bL•PRI 

Jw., w otoku
¨MONb(TA•D///U/•P/U)

1,35 g
21 mm
wytarty

Bft 412

767. Jw., w otoku  
(¨///T•MIchAb)L•PRI 

Jw., w otoku
¨(M//A•D//RUM•PR)U
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,35 g
20 mm
wytarty
popękany

Bft 412

768. Jw., w otoku  
(¨)MAGST•(MIc///•RI) 
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MONb)TA•DNORU(M•P//)

1,35 g
19,4 mm
niedobity

Bft 412

769. Jw., w otoku
(¨M)AGST•(MI)//AbL•(PRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/(MñNb)//NñRUM•P(RU)
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,35 g
19 mm

Bft 412

770. Jw., w otoku  
¨MA(GST•)MI(chA)bL•PRI 
Ślady korozji na otoku.

Jw., w otoku
(̈ MONbTA)•DN(O)RUM•PRU
Stempel poruszony.

1,35 g
20,5 mm 
krążek niereg.

Bft 412

771. Jw., w otoku  
¨///•MIchAbL•(P)//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(O//TA)•DNORUM•(P/U)
Stempel mocno przesunięty.

1,35 g
19 mm 
wytarty

Bft 412

772. Jw., w otoku  
¨MA(/ST•)M/(chAbL•P)RI   
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ )MONbTA•(DNORUM•)P(RU)

1,34 g
19 mm
pęknięty

Bft 412

773. Jw., w otoku  
¨M(AG)ST•MI(c//b)L•PRI 
Ślady zużycia stempla i korozji.

Jw., w otoku
¨MO(N//A)•D/ORU(M•PR)U

1,34 g
21 mm
popękany

Bft 412

774. Jw., w otoku  
¨(/A/ST•)MIchAbL•(PRI) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MONb(TA•DN)ORUM•PRU

1,34 g
21 mm

Bft 412
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775. Jw., w otoku  
¨(M)AGST•MIchAbL•(PRI) 

Jw., w otoku
¨MON(bTA•DNORU)/•PRU
Stempel poruszony. Powierzchnia 
porysowana.

1,33 g
20 mm

Bft 412

776. Jw., w otoku
¨MA(G///IchA)bL•PRI
Stempel zużyty, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNb)TA•DNñRUM•//U
Stempel przesunięty.

1,33 g
18x20,5 mm
niedobity

Bft 412

777. Jw., w otoku
¨M(AG)ST•(M)IchAbL(•PR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈M)ñN(b)TA•DN(ñRUM•P)RU

Stempel mocno przesunięty.

1,33 g
19 mm

Bft 412

778. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨MA///•MIchAbL•PRI

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
¨/ñ(Nb)TA•DNñ//M•P(R)U

1,33 g
20,5 mm

Bft 412

779. Jw., w otoku 
¨M(A/ST•MI)ch(Ab/•PR)I
Stempel  poruszony.

Jw., w otoku 
(¨/ñNb)//•D/ñ(RUM///U)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
porysowana.

1,52 g
20 mm
wytarty
skorodowany

Bft 412

780. Jw., w otoku
¨MAGST•M(Ich)A(bL)•PRI
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
(̈ MñNb)TA•D(Nñ)/U(M•PR)U
Stempel przesunięty.

1,32 g
20,2 mm
popękany

Bft 412

781. Jw., w otoku
¨M(A/S)T/MIchAbL•PRI
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
(̈Mñ)NbTA•D(NñRU)M(•PR)U

Powierzchnia skorodowana.

1,32 g
20 mm

Bft 412

782. Jw., w otoku
¨M(A)GST•MIch(A)bL•PRI  
Stempel poruszony, ze śladami 
zużycia.

Jw., w otoku
(̈ MñNb)TA•DNñRUM•PRU
Stempel mocno przesunięty.

1,32 g
20,2 mm

Bft 412

783. Jw., w otoku
(̈ )MAG(S)/•MIchAbL•P(RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNbT)A•DNñR(UM)•PRU
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

1,32 g
20,4 mm

Bft 412

784. Jw., w otoku
(̈M)AGST•MIchAb(L•P)RI

Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈Mñ)NbTA•DNñ(RUM•P)RU

Stempel przesunięty.

1,32 g
20,1 mm
pęknięty

Bft 412

785. Jw., w otoku
(¨MA)GST•MIchAbL•(PR)I
Stempel przesunięty, uszkodzony. 

Jw., w otoku
¨Mñ(Nb)TA•DNñRUM•PRU
Stempel poruszony, lekko przesu-
nięty.

1,31 g
20 mm
lekko pogięty

Bft 412

786. Jw., w otoku
¨MA(GST)•(MIc)hA(bL)•P(RI)
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbT//(DN)ñRU(M)•PRU

1,31 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412
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787. Jw., w otoku
¨///(•M)IchA(bL)•PRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
//ONbTA•DNñRU(M•P//)

1,30 g
19x20,7 mm
pęknięty

Bft 412

788. Jw., w otoku
¨MAGST•MIchAbL•PRI

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DNñRUM•PRU
Stempel lekko poruszony, ze śla-
dami zużycia.

1,30 g
20 mm 
lekko wygięty

Bft 412

789. Jw., w otoku
(¨M)AGSā•(MIchAbL•PRI)  
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku
(̈ Mäb)TA•D(Nñ)RU(M)•PRU  
Stempel przesunięty.

1,30 g
20 mm
popękany.

Bft 412 v

790. Jw., w otoku
( /̈AGS)T•MIchAb(L•PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ MñNb)TA•DN(ñRUM)•PRU
Stempel przesunięty.

1,29 g
19,6 mm
skorodowany

Bft 412

791. Jw., w otoku
(̈ MAGS)T•MIc(hA)bL•P(RI)
Stempel lekko przesunięty, ze śla-
dami zużycia.

Jw., w otoku
¨Mñ(Nb)TA•DNñRU(M•P)Ï
Stempel lekko poruszony.

1,29 g
19 mm
pęknięty

Bft 412

792. Jw., w otoku
(¨M///T•M)Ich(Ab)L•P(RI)

Jw., w otoku
(¨MñNb//•DNñR)UM•PR(U)
Stempel przesunięty.

1,29 g
20 mm
wytarty

Bft 412

793. Jw., w otoku
(¨M)AGST•MI(ch//L•PRI)

Jw., w otoku
¨(MñNb)TA•D(NñR)U//(PRU)

1,29 g
20,8 mm
wytarty
pęknięty

Bft 412

794. Jw., w otoku
(̈ MA//T•M)Ich(Ab)L•(PRI)
Stempel zużyty, poruszony i moc-
no przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ )Mñ(Nb)TA•DNñRUM(•PR)U
Stempel przesunięty.

1,28 g
19,5 mm

Bft 412

795. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨MA(GST•MIchAb/•/RI)
Stempel przesunięty,  poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(¨MñNbT/•//ñ///RU)
Stempel mocno przesunięty.

1,28 g
19 mm
wytarty

Bft 412

796. Jw., w otoku
¨MA(GST•MIch)AbL•PRI

Jw., w otoku
¨MñNb/(A)•DNñ(RUM•PRU)

1,28 g
19,8 mm 
krążek niereg.

Bft 412

797. Jw., w otoku
¨(MAGST•MI)//AbL•PRI
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
¨MñNb(TA)•(DNñR)UM(•P)RU
Stempel zużyty.

1,28 g
20 mm
pęknięty

Bft 412

798. Jw., w otoku
¨MA(GS)T•(M)IchA//(•/R)I

Jw., w otoku
¨MñN///(•D)NñRUM•P(RU)

1,27 g
21 mm
popękany

Bft 412

799. Jw., w otoku
¨(MA)GST•/(Ic)hAbL•P(R)I

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTA(•DNñR)UM•PRU

1,27 g
19,7 mm
wytarty

Bft 412
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800. Jw., w otoku
¨MAGST(•/I)ch(AbL•)PRI

Jw., w otoku
¨MñNbT(A•//ñRU/•P)RU
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,26 g
19,6 mm
wytarty

Bft 412

801. Jw., w otoku
¨///(•MIchAb)L•PRI
Stempel nieco zużyty, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DNñRUM•PRU
Stempel nieco zużyty, mocno prze-
sunięty.

1,26 g
18 mm 
Av. niedob.
krążek niereg.

Bft 412

802. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(ch/bL•PR)I

Jw., w otoku
¨Mñ(N///•D)NñRUM•PRU
Tarcza zupełnie wytarta.

1,25 g
19,5 mm

Bft 412

803. Jw., w otoku
¨M(AGS)T•/I(chA)bL•PRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(̈M)ñNbTA•(DNñ)RU(M•PRU)

Stempel lekko poruszony, przesu-
nięty.

1,24 g
19,5 mm

Bft 412

804. Jw., w otoku
¨(M///•M)I/(hAb)L•PRI
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

Jw., w otoku
¨M(ñ///•DN/RUM)•PRU
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,23 g
19,5 mm
pęknięty

Bft 412

805. Jw., w otoku
¨//(GS)T•MI///(•PRI)

Jw., w otoku
¨Mñ//TA•DNñ(RU)/•//U•

1,23 g
19,8 mm
lekko pogięty

Bft 412

806. Jw., w otoku
¨(MAGST•MIch)///I
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M)ñNbT(A•///UM•)PRU
Stempel mocno przesunięty.

1,23 g
20,2 mm

Bft 412

807. Jw., w otoku
(¨M///IchAbL•PRI)

Jw., w otoku
(¨MñN///•DN//U)M•PRU

1,23 g
20 mm
wytarty

Bft 412

808. Jw., w otoku
¨/AGST•MI(chAbL•P)RI
Stempel zużyty, mocno przesu-
nięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DNñRUM•PRU 
Stempel poruszony. Litery czę-
ściowo ukruszone. 

1,23 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 412

809. Jw., w otoku
¨MA(GST•MIchA)bL•PRI  
Pole zupełnie wytarte.

Jw., w otoku
(̈ MñNbT)A•DNñRUM•PRU
Pole zupełnie wytarte.

1,23 g
20,2 mm

Bft 412

810. Jw., w otoku
¨MAGST•MIc(h//L)•P(R)I  
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku
¨/(ñN)/TA•DN(ñR)U(M)•PRU

1,19 g
19,5 mm
nadkruszony
popękany

Bft 412

811. Jw., w otoku
¨(MAGS/•MI///bL•/R)I

Jw., w otoku
(¨MñN//A•///M•//U)
Stempel przesunięty.

1,18 g
20 mm
wytarty

Bft 412

812. Jw., w otoku
¨MAGST•MI/h/b(L•PRI).
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨MñNbT/•/(N//UM•PR)U
Stempel poruszony. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,17 g
19,5 mm
pęknięty

Bft 412
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813. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
///(G/T•MIc)hAbL•PRI
Stempel niedobity.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨Mñ/(b)T(A•//ñ//M)•PRU
Stempel ze śladami zużycia.

1,17 g
20,5 mm
głęb. pęknięcie
krążek niereg.

Bft 412

814. Jw., w otoku
¨MA//T•MI(ch)AbL•P/I

Jw., w otoku
///NbT/•DNñ(RUM•PRU)
Stempel przesunięty. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,16 g
19,3x20,3mm

Bft 412

815. Jw., w otoku
¨MAGST•MIchAbL•PRI
Stempel poruszony, przesunięty, 
niedobity.

Jw., w otoku
(¨MñN)b(TA•D)Nñ(RU/•P)//
Stempel przesunięty.

1,14 g
20 mm
skorodowany
popękany

Bft 412

816. Jw., w otoku
¨M(AGST•MIchA)bL•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ M)ñN(b)TA•D(N//UM•PRU)
Stempel mocno przesunięty.

1,13 g
20 mm
krążek niereg.
pęknięty
skorodowany

Bft 412

817. Jw., w otoku
(¨//GS)T•MIchAbL•P(RI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbTA•DN(ñRU/•//U)
Stempel poruszony. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,12 g
20,2 mm
niedobity

Bft 412

818. Jw., w otoku
¨MA(GS)T•(M)Ich(AbL )//RI

Jw., w otoku
(¨M/NbTA/DN/RUM•PR)U
Stempel mocno poruszony.

1,11 g
19,5 mm
krążek niereg.

Bft 412

819. Jw., w otoku
¨M///(T•MIchA)//•PRI
Stempel poruszony lub powtórnie 
odbity. 

Jw., w otoku
¨(MñNb/A•DNñRUM•P/U)
Stempel przesunięty. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,10 g
20,5 mm

Bft 412

820. Jw., w otoku
(̈ MAGS)T•MI(chAb)L•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M//b)TA•DNñRUM•PÏ

1,10 g
20 mm
wytarty

Bft 412

821. Jw., w otoku
¨(MAGS)T•MIc(h///•P/)I
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
(̈ MñNbTA•DNñ)RUM•(PRU)
Litery częściowo ukruszone.

1,09 g
20,5 mm

Bft 412

822. Jw., w otoku
(¨///S)T•(M)I(chA)bL•RI
Stempel lekko poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbT(A•///•)PRU
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,04 g
20 mm
Rv. niedob.
popękany

Bft 412

823. Jw., w otoku
(̈ )MA(GS)T•(M)IchAbL•(P)RI

Jw., w otoku
¨MñNbT(A•D//RUM•PRU)
Stempel przesunięty.

1,04 g
18,5x20,5mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412
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824. Jw., w otoku
¨M(AGS)T•M(I//AbL)•P(R)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñN//A•DNñRUM•P(RU)
Litery częściowo ukruszone.

0,95 g
20 mm
popękany

Bft 412

825. Jw., w otoku
¨(M)AGST(•//c)hAbL•PRI

Jw., w otoku
(¨)MñNbTA•DNñRUM•PRU
Litery częściowo ukruszone.

0,81 g
19,5 mm
popękany
krążek niereg.

Bft 412

826. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(c)hAbL•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M)ñN(bT)AD(N)ñ/UM•PRU
Poruszenie stempla. RU odbite zbyt 
dużą puncą.

1,70 g
20,3 mm

Bft 412 v

827. Jw., w otoku
(¨/AG)ST•MI//AbL•PRI
Stempel przebity lub mocno po-
ruszony.

Jw., w otoku
¨Mñ(N)TA•DNñRU/•PRU
Stempel poruszony.

1,52 g
19 mm

Bft 412 v

828. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(̈ MA//T)•MIc(hA)bL•PRI
Stempel przesunięty, poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
¨MdNbTA•DN(ñRUM)///
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,45 g
19 mm

Bft 412 v

829. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(c)/AbL•/RI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN//(A•D///U)M•PRU
Liczne ślady zużycia stempla.

1,43 g 
21 mm

Bft 412 v

830. Jw., w otoku
//AGST•MIchAbL/P(RI)

Jw., w otoku
¨MñN(bT)A•D(N///M)•PRU   
Stempel poruszony.

1,34 g
20 mm
pola wytarte
nadkruszony

Bft 412 v

831. Jw., w otoku
¨(MAGS)T•(MIc)hAbL•PRI

Jw., ale linia pozioma wewnątrz 
tarczy biegnie ukośnie. W otoku
(̈MñNbA)•D(Nñ)RU(M)•PRU

Ślady zużycia stempla.

1,30 g
20 mm

Bft 412 v

832. Jw., w otoku
(¨///•M)IchAbL•PRI
Ślady zużycia stempla.

Jw., ale tarcza normalna. W otoku
(¨///A)•ĀñR(UM•P/U)
Stempel mocno przesunięty. Sie-
dem dołeczków wykonanych dłut-
kiem? 

1,28 g
20 mm
niedobity

Bft 412 v

833. Jw., w otoku
(¨///ST•MI/h)AbL•PRI

Jw., w otoku
(¨M)ñ(Nb//•D///U/•PÏ)
Stempel mocno przesunięty. 

1,24 g
21 mm
wytarty

Bft 412 v

834. Jw., w otoku
(̈ M)A(GS)T•MIchA(bL•)PRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(Mñ)NbTA•(DNñRU/•PRU)
Stempel poruszony, ze śladami 
zużycia.

1,18 g
19 mm

Bft 412 v
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835. Jw., w otoku
(¨/A//T•MI)chAbL•(PRI)   
L odbite zbyt dużą puncą.
Stempel mocno poruszony lub 
dwukrotne odbity.

J w., w otoku
(¨M)ñNbTA•DNñRU(M•//U)
Stempel przesunięty i poruszony.

1,88 g
20,5 mm
krążek niereg.

Bft 412?

836. Jw., w otoku
¨MAGST•M(Ic///R)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(b)TA•DNñRUM•(P)//
Stempel przesunięty.

1,79 g
20 mm
niedobity

Bft 412?

837. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(c///R)I

Jw., w otoku
¨///(•DN)RUM•PRU

1,66 g
20,5 mm
niedobity

Bft 412?

838. Jw., w otoku
¨MA(GS)T•(MIc)//bL•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨Mñ(N//A•/NñRUM)•PRU
PRU odbite zbyt dużą puncą.
Stempel mocno poruszony. Litery 
częściowo ukruszone.

1,65 g
20 mm
pęknięty
wytarty

Bft 412?

839. Jw., w otoku
¨M(AG//•/ IchAbL•PRö)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTA•D)Nñ(R//•PRU)

1,63 g
20 mm

Bft 412?

840. Jw., w otoku
¨M//(S)T•MIchAbL•P(RI)
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTA•(DNñR//P/U)
Stempel przesunięty. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,61 g
20 mm
niedobity
krążek niereg.

Bft 412?

841. Jw., w otoku
¨MA//(T•MIch//RI)

Jw., w otoku
///(TA•M///L•//U)

1,60 g
20 mm
wytarty

Bft 412?

842. Jw., w otoku
/M(A/S///IchAbL•P)//
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTA•(D//RU/•PRU)
Stempel przesunięty.

1,59 g
19,5 mm
wytarty
pęknięty

Bft 412?

843. Jw., w otoku
/(M)AGST•MIchA(bL•)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M//TA)•DNñRUM•PRU
Stempel mocno przesunięty.

1,59 g
19 mm
nadkruszony

Bft 412?

844. Jw., w otoku
(¨//GS)T•MIchAbL•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN)bTA•DNñ(R///U)
Stempel mocno przesunięty.

1,59 g
20 mm
krążek niereg.
skorodow.

Bft 412?

845. Jw., w otoku
(¨MA///Ic)hAb(L•PR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñ(Nb///UM•PRU)
Stempel przesunięty, poruszony. 
Ślady korozji.

1,58 g
18,5 mm
krążek niereg.

Bft 412?

846. Jw., w otoku
(¨M/GST•M)IchAbL•/I
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨(MñNb/A•D///U)M•PRU
Powierzchnia skorodowana.

1,58 g
19x20 mm 
wytarty

Bft 412?

847. Jw., w otoku
(¨M)AGST•///AbL(•PRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨//NbT)///NñRU(M•/RU)
Stempel przesunięty, słabo odbity.

1,57 g
19,5 mm 
wytarty

Bft 412?
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848. Jw., w otoku
(¨MAGST•MI/hA///I)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku
(̈ MñNb)TA•DNñRU(M•PRU)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,57 g
19 mm

Bft 412?

849. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨MAG///(ch)AbL•PRI

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
¨M//bTA•(DNñRU)M•PRU
Stempel przesunięty.

1,57 g
19,2 mm
wytarty

Bft 412?

850. Jw., w otoku
///(S)T•MIchAbL•P//
Stempel mocno poruszony lub 
powtórnie odbity.

Jw., w otoku
(¨/ñ/bT)A•DNñRUM•PRU
Ślady zużycia stempla. 

1,52 g
19,7 mm
niedobity

Bft 412?

851. Jw., w otoku
¨MA(G/T)/M(Ic///L•PR)I

Jw., w otoku
(̈MñNb/A•DNñRUM)•PRU

1,51 g
20,8 mm

Bft 412?

852. Jw., w otoku
¨(M//•)MIchAb/(•/R)I
Porysowany.

Jw., w otoku
¨(M///•D)Nñ///(•P)RU
Na powierzchni brunatny nalot.

1,49 g
20 mm
spękany
skorodowany

Bft 412?

853. Jw., w otoku
¨(MAG)ST•MIch(AbL)///I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•D(Nñ/UM•PR)U
Stempel przesunięty. 

1,46 g
20 mm 
wytarty
krążek niereg.

Bft 412?

854. Jw., w otoku
¨MA(GST•MIchAbL•P)RI

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•DNñRUM•)//U
Stempel poruszony.

1,45 g
20,5 mm
wytarty

Bft 412?

855. Jw., w otoku
(¨)MAGST(•MIchAbL•//I) 
Legenda uszkodzona, poruszony 
stempel. 

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DNñR(U/•//U)
Litery częściowo ukruszone. Stem-
pel poruszony. Ślady korozji.

1,45 g
20,2 mm
pęknięty

Bft 412?

856. Jw., w otoku
¨MA(G///h)AbL•PRI
Przebicie stempla: dwie tarcze oraz 
część liter zachodzi na siebie pionowo.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•(DNO///U)
Stempel mocno przesunięty.

1,44 g
19 mm
skorodowany
nadkruszony

Bft 412?

857. Jw., w otoku
(̈ MAGS)T•M(Ic)//bL•PR(I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA•)DNñR(UM•/RU)
Litery częściowo ukruszone.

1,44 g
20 mm

Bft 412?

858. Jw., w otoku
(¨MA/)T•MIchAbL•(PRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ Mñ//TA)•DNñRUM•P(RU)

1,42 g
20,3 mm
spękany
nadkruszony

Bft 412?

859. Jw., w otoku
¨(M)A(G)ST•MIchAb(L•P)RI
Litery częściowo ukruszone.

Jw., w otoku
¨Mñ(Nb/A/DNñ/UM)•PRU
Litery częściowo ukruszone. 

1,42 g
21 mm

Bft 412?

860. Jw., w otoku
//(AGST•MIchAb)///

Jw., w otoku
(¨//Nb///Nñ)RUM•PRU
Stempel mocno poruszony. 

1,42 g
20 mm 
wytarty
krążek niereg.

Bft 412?
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861. Jw., w otoku
¨(M)AG(ST•/I)///bL•PRI

Jw., w otoku
¨MñNbT(A///ñR)UM•(PR)U

1,41 g
19,5 mm

Bft 412?

862. Jw., w otoku
¨M•(AG///IchAb///I)

Jw., w otoku
(¨M///A•DN///M•PR)U

1,39 g
20 mm
wytarty

Bft 412?

863. Jw., w otoku
(¨MA)//T•(M)Ich(AbL•PRI)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbT(A•D///M)•P(R)U 
Siedem głębokich nakłuć na po-
wierzchni tarczy.

1,38 g
20,4 mm
wytarty

Bft 412?

864. Jw., w otoku
(¨M///•M)IchAbL•(PRI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNbTA(•D///•P)RU
Ślady zużycia stempla. 

1,36 g
20,5 mm
niedobity
pęknięty

Bft 412?

865. Jw., w otoku
(̈ M)AGST•MIchAb(L•/RI)

Jw., w otoku
¨MñNbTA•(D///P)RU
Stempel poruszony, przesunięty.

1,35 g
21 mm
skorodowany

Bft 412?

866. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi  
¨M///(I/hAbL•/R)I
Stempel przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
///bTA•(DNñRU)///

1,35 g
19,2 mm
wytarty
nadkruszony

Bft 412?

867. Jw., w otoku
(¨MAGST•MI//AbL•PRI)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ/bT)A•DNñRU(M///U)
Stempel mocno przesunięty.

1,34 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412?

868. Jw., w otoku
(¨MA)GST•(MIchAbL•P)//

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•DNñRUM•//U)

1,33 g
20 mm
wytarty

Bft 412?

869. Jw., w otoku
///(ST•MIchAbL•PRI)

Jw., w otoku
¨(M)ñN(b///M•PRU)

1,31 g
20 mm
wytarty

Bft 412?

870. Jw., w otoku
¨(M///T•/IchA)bL•P(RI)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
/(MñNbTA•///UM•//U)
Stempel mocno poruszony.
Złuszczenia na powierzchni.

1,26 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412?

871. Jw., w otoku
/(MA/ST•MIchA///I)

Jw., w otoku
(̈ M//b)TA•D(N)ñR(UM)•PRU

1,25 g
19,5 mm
wytarty

Bft 412?

872. Jw., w otoku
¨(M/GS/•///bL•P/I)

Jw., w otoku
(¨M//b/A•///RU/•//U)

1,25 g
19,2 mm
wytarty

Bft 412?

873. Jw., w otoku
(¨MAGST•MIchA///P/I)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ)NbTA•(DN///PRU)
Stempel przesunięty.

1,24 g
19 mm
wytarty

Bft 412?
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874. Jw., w otoku
(¨///T)•M(IchA)bL•P(RI)

Jw., w otoku
(¨MñNbT///UM•PRU)

1,23 g
20 mm
zawyż. % Cu
wytarty

Bft 412?

875. Jw., w otoku
¨M(A//T•///A)bL•PRI

Jw., w otoku
¨MñNbT(A•DNñR//•//U)

1,23 g
19,5 mm
nadkruszony

Bft 412?

876. Jw., w otoku
(¨M)AGST•MIchA(b///I)

Jw., w otoku
(¨MñN/TA///R)UM•PRU
Litery częściowo ukruszone.  

1,21 g
20 mm

Bft 412?

877. Jw., w otoku
(¨MAGST•MI///•PR)I
Liczne ślady zużycia stempla. 

Jw., w otoku
(/Mñ)NbTA•D/(ñRUM)•///
Stempel mocno przesunięty.

1,18 g
19,4 mm
wytarty
popękany

Bft 412?

878. Jw., w otoku
¨(MAGS)/•MIchA(bL•//)I 
Stempel przesunięty. Moneta prze-
kłuta ostrym narzędem.

Jw., w otoku
(¨Mñ///A•DN)ñRU(M•P)/U
Stempel poruszony.

1,17 g
18,3x20 mm
wytarty
skorodowany

Bft 412?

 879. Jw., w otoku
(¨M///T)•MIc(h)AbL•PRI

Jw., w otoku
///(TA•)DNñR(UM•PR)/
Stempel mocno przesunięty.

1,16 g
18,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 412?

880. Jw., w otoku
///(GS)TMIc(hAbL•PRI)
Stempel mocno poruszony. 

Jw., w otoku
¨/(ñ///•DNñRUM)•P(RU)
Litery częściowo ukruszone.

1,15 g
20,5 mm

Bft 412?

881. Jw., w otoku
///(ST•MI//A)bL•P(RI)
Legenda uszkodzona(?), przebita?

Jw., w otoku
¨(M///•///M)•PRU
Stempel mocno przesunięty.

1,06 g
19,8 mm
wytarty

Bft 412?

882. Jw., w otoku
(¨MAG)ST•MIc(h///I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///NbTA•DNñRU(M•PR)/

1,29 g
20 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Bft 411-413

883. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(¨/A//T•M)Ich(AbL•P/I)
Stempel poruszony. W otoku dwa 
wybrzuszenia.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
/(M//bTA•ĀñRUM)•PRU
Stempel poruszony. W otoku dwa 
głębokie owalne wgłębienia.

1,34 g
20,6 mm
wytarty

Bft 413 v

884. Jw., w otoku
¨(M//S)T•M(Ic /b//P/I)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
( /̈//b)TA•D/(ñRU)M•P(RU)
Ślady zużycia stempla.

1,43 g
20,5 mm
niedobity

Bft 411-414

885. Jw., w otoku
//AGST(•M)IchAbL•(PRI) 
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨//(N)bTA•DN(ñ///•PRU)
Stempel niedobity.

1,56 g
19,8 mm
krążek niereg.

Bft 412-414
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886. Jw., w otoku
¨MA(GS)T•(M)//hA(bL)///        
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
(̈MñN)b(T/•/NñRU)M•PRU

Litery częściowo ukruszone. 

1,50 g
18,6 mm
krążek niereg.

Bft 412-414

887. Jw., w otoku
(¨M)AGST•M(I//h/bL•PR/)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(̈MñNbTA•)DNñ(RU)/•PRU

1,28 g
20,7 mm
nadkruszony
popękany

Bft 412-414

888. Jw., w otoku
(¨M///•MI/hAb)L•(PRI•)

Jw., w otoku
¨(/ñNb///ñRU)M•PÏ
Stempel przesunięty.

1,59 g
20 mm
niedobity

Bft 414

889. Jw., w otoku
¨(MAGST•MIchAbL•PR)I•

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•//ñRUM•PRU)

1,55 g
19 mm
wytarty

Bft 414

890. Jw., w otoku
///ST•(MIc)hAbL•PRI•
Stempel poruszony, zużyty.

Jw., w otoku
¨M(ñNbT)A•DN/(RUM)•PRU 
Stempel przesunięty, zużyty.

1,53 g
20 mm

Bft 414 

891. Jw., w otoku
(¨/A//T•MIch)AbL•PRI•
Stempel mocno przesunięty. Le-
genda niedobita.

Jw., w otoku
(¨///•D)NñRUM•PRU
Stempel przesunięty. Otok częściwo 
skorodowany.

1,50 g
19,5 mm

Bft 414

892. Jw., w otoku
¨MAGST/MIc(hAb/•/R)I•
Legenda uszkodzona.

Jw., w otoku
(̈MñNbT)A•(DNñ R)UM•(PRU) 

Litery częściowo ukruszone.
Ślady zużycia stempla. 

1,40 g
19,3 mm

Bft 414

893. Jw., w otoku
¨MA(GS)T•(MIchAbL)•PRI•

Jw., w otoku
(̈M)ñ(NbT)A•DNñRU(M)•PR(U)

Stempel poruszony.

1,38 g
19,5 mm
wytarty

Bft 414

894. Jw., w otoku
(¨MAG)ST•MIchAbL•(PRI•)
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
(̈ MON)bTA•DNñ(RUM•PRU)
Stempel przesunięty. 

1,23 g
19 mm
złuszczenia

Bft 414

895. Jw., w otoku
¨M//(ST•MIchAb)/•PRI•
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNb//•DUM•PRU)

1,23 g
19,5 mm
wytarty

Bft 414

896. Jw., w otoku
¨MAGST•(M)IchAbL•PRI•

Jw., w otoku
¨M/(N)bTA•DNñ(R)UM•PRU    
Stempel przesunięty.

1,19 g
20,7 mm

Bft 414

897. Jw., w otoku
(̈ MAGST•MIchAbL)•PRI•
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNb/A/DNñRUM•P)/U
Stempel przesunięty.

0,95 g
20 mm
popękany

Bft 414

898. Jw., w otoku
(̈ MAGS)T•(MIchAbL /RI•)

Jw., w otoku
(¨M/NbTA•D/ñR///PR)/
Stempel przesunięty.

1,37 g
20 mm
wytarty

Bft 414 v

899. Jw., w otoku
¨MA(GST•///•P)/I•
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
//(ñNbTA)•DNñRU(M)•///

1,19 g
20 mm
nadkruszony

Bft 414?

900. Jw., w otoku
(¨MAGS)T•MI(c///I)

Jw., w otoku
(¨///b///Nñ)RUM•PRU
Stempel poruszony.

1,55 g
20 mm
niedobity
pęknięty

Bft 411-415
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901. Jw., w otoku
//AGST•MIch(Ab)///
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

Jw., w otoku
¨MñN///(•D/ñR)UM•PRU

1,54 g
19,5 mm
niedobity

Bft 411-415

902. Jw., w otoku
/MAG(STM)IchA(b///I)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNbT/•///UM)•PRU

1,39 g
19,2 mm 
wytarty

Bft 411-415

903. Jw., w otoku
(¨MAGST•M)///
Stempel przesunięty.

Jw., lecz obwódka ciągła.W otoku
(¨Mñ/bTA///•/R)U
Stempel przesunięty.

1,15 g
20 mm

Bft 411-415

904. Jw., w otoku
¨M(A)G(ST•M)IchAbL•PRI

Jw., lecz obwódka perełkowa. W otoku 
¨MñNb(TAøDN)cRUMø(PRU)  
Stempel przesunięty.

1,26 g
20,2 mm
popękany

Bft 416 v

905. Jw., w otoku
(¨MAGST•M///bL•PRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨Mñ//øD//RUMøPRU)

1,22 g
21 mm
wytarty
popękany

Bft 416

906. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłumi
¨MA///hAbL•PRI
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(¨/ñN)/TAøD(Nñ)RUMøPRU

1,07 g
20 mm
wytarty
popękany

Bft 416

907. Jw., w otoku
(̈ M)AGST•MI(ch AbL•PRI)

Jw., w otoku
(̈ M)ñNbTAøDN(ñRUMøP/U)

1,46 g
20,5 mm
niedobity

Bft 416?

908. Jw., w otoku
/(M)AG(ST)•MIchA(bL•)///
Stempel poruszony, niedobity.

Jw., w otoku
(̈Mñ)NbT(Aø/NcRUMø)PRU

1,35 g
20 mm
wytarty

Bft 416?

909. Jw., w otoku  
(̈ )/AGSā•M(I)chA(bL•PR)I 
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku między obwódkami 
ciągłymi 
¨M(ONbTAøDN)ORUM(øPR)U

1,34 g
21 mm
wytarty 
popękany

Bft 417 v

910. Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
(¨MAGSTøMIchAbLøPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
¨MñNbTAøDN(ñR//ø//U)
Stempel mocno przesunięty.

1,28 g
20,6 mm

Bft 418

911. Jw., w otoku
(¨M///MIc//hN•I//NRIø)
Przebicie stempla: dwie ukośnie 
nałożone na siebie tarcze wielkie-
go mistrza.

Jw., w otoku między obwódkami 
ciągłymi
(̈ /ñNb/A•DNñOR•UM•PRU)
Przebicie stempla.

1,19 g
20,6 mm
popękany

Bft 412-420

912. Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
(¨M)///T•MIchA///I
Powierzchnia porysowana. Ślady 
zużycia stempla.

Jw., w otoku
/(M)ñNbTA•DNñ(R)///
Stempel przesunięty.

1,53 g
19,2 mm
niedobity
krążek niereg.

Bft 410/412/
422?
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913. Jw., w otoku
//(AGST•M)IchAbL•P(RI)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
//(ñN)bTA•D(N)ñRUM•P//
Stempel poruszony.

1,66 g
19,5 mm
skorodowany

Bft 412?
422?

914. Jw., w otoku
(¨//GST•MIc)hA(bL•PRI)

Jw., w otoku
///(NbTA•DNñRUM•)///
Litery częściowo ukruszone.  

1,59 g
19 mm
wytarty

Bft 412?
422?

915. Jw., w otoku
¨MA(G//•MIc/Ab)L•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•D(NñR)///
Stempel mocno przesunięty.

1,48 g
18,2 mm
skorodowany

Bft 412?
422?

916. Jw., w otoku
(¨///T)•MIch (AbL•P/I)

Jw., w otoku
(¨Mñ)NbTA•(D)Nñ(R//U)
Litery częściowo ukruszone. 

1,34 g
20,6 mm
niedobity

Bft 412-414 
lub 422

917. Jw., w otoku
(¨MAG//•)/IchAb(L•PR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ /ñNbT)A•D(NñRUM•PRU•)

1,09 g
20,2 mm
pęknięty
skorodowany

Bft 412? 
422?

918. Jw., w otoku
(¨MAGST•/I//Ab)L•PRI

Jw., w otoku
(̈ ///bT)A•DN(ñRUM•PRU•)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,57 g
20,2 mm

Bft 422

919. Jw., w otoku
¨MAGST•MIc(h/bL•P/I)

Jw., w otoku
¨MñNbTA•D(N//UM•//U•)
Stempel przesunięty, niedobity.

1,57 g
19,5 mm

Bft 422

920. Jw., w otoku
(¨MA/S//MIchAbL•PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ MñNbTA•DNñRUM/PRU•)  
Na powierzchni trzy wgłębienia.

1,55 g
20,4 mm
wytarty
nadgnieciony

Bft 422

921. Jw., w otoku
(¨MA)//T•(M)Ich///•PRö

Jw., w otoku
(̈Mñ)NbTA•(DNñRUM///U•)

Stempel przesunięty. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,54 g
20,3 mm
wytarty

Bft 422 

922. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨MAGST•MI///•PRI
Stempel niedobity.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi 
¨MO(Nb)///NORUM•PRU•  
Stempel poruszony, niedobity.

1,54 g
20 mm

Bft 422 

923. Jw., w otoku 
(¨M///T•MIc)hAbL•(PRö) 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨(M///A•DNñRUM)•PRU•
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,53 g
20,4 mm
popękany

Bft 422

924. Jw., w otoku 
¨MA//(T)•MIchAb(L)•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MONbTA•DNORUM•PRU•

1,53 g
20,2 mm

Bft 422
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925. Jw., w otoku   
¨MA///•/(Ich)AbL•P(RI)
Na powierzchni złuszczenia.

Jw., w otoku  
¨MO(Nb//•/N)ORU(M•P)R(U)/
Na powierzchni rysy i złuszczenia.

1,52 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 422 

926. Jw., w otoku  
¨MAGS(T)•MIchAb(L•PR)I 
Ślady zużycia stempla. W polu rysa.

Jw., w otoku 
¨MO///A•(DN)ORUM•(PR)U•
Stempel poruszony.

1,48 g
20,4 mm
pęknięty

Bft 422

927. Jw., w otoku
¨M(AGST•MI)chAbL•PRI
Część legendy nadgnieciona. 

Jw., w otoku
¨M///(A•)NñRUM•PRU•
Stempel poruszony. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,43 g
19 mm

Bft 422

928. Jw., w otoku
(¨MAGST•MIch///I)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•///U•
Stempel przesunięty. 

1,42 g
19 mm
niedobity
pęknięty

Bft 422

929. Jw., w otoku
¨MA(GST•MIchAbL•PRI)

Jw., w otoku
(̈ MñNbTA•DNñRUM•PRU•) 
Stempel poruszony.

1,39 g
20 mm
wytarty

Bft 422

930. Jw., w otoku
¨MAG(ST•MIchAbL)•PRI

Jw., w otoku
(¨///•//ñ)RUM•PRU•

1,35 g
21,2 mm
wytarty

Bft 422

931. Jw., w otoku
¨MAGST•MI(chA///I)
Stempel mocno przesunięty, poru-
szony. Złuszczenia na powierzchni.

Jw., w otoku
(̈ M)ñ/bTA(•DNñ//M•PR)U•
Stempel przesunięty.

1,35 g
19,6 mm
wytarty

Bft 422

932. Jw., w otoku
¨MAGST•(MI///bL)//RI
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbTA•DNñRUM•(PRU)•
Stempel przesunięty. 

1,33 g
20 mm
niedobity

Bft 422

933. Jw., w otoku 
(̈ MAG)ST•MI(ch/bL•PR)I
Stempel przesunięty, mocno po-
ruszony.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA•DNñ)ÏM•P(R)U•
Stempel przesunięty.

1,32 g
19,3 mm
pęknięty

Bft 422

934. Jw., w otoku
(¨MAG/T•///h)AbL•PRI

Jw., w otoku
¨MñNb(TA•///•PRU•)

1,21 g
19,4 mm

Bft 422

935. Jw., w otoku
¨MAGST•/(IchAbL•P)RI
Na legendzie odciśnięta krzwędź 
innej monety. Powierzchnia po-
rysowana.

Jw., w otoku
¨M/NbT(A•DN//U///R)U•
Stempel mocno przesunięty. Na 
powierzchni widoczne trzy do-
łeczki.

0,99 g
20,8 mm
niedobity
pęknięty

Bft 422

936. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(¨///MIchAbL//I)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨Mñ(NbT///NñRUMøPRU)•
Ślady zużycia stempla.

1,55 g
18,2x20 mm
wytarty

Bft 422 v

160



937. Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku 
(¨MAGS)T•/Ic(h//L•)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
(¨M//bTA)•DNñ(RUM•PR)/
Stempel przesunięty.

1,48 g
19 mm
wytarty

Bft 410-423

938. Jw., w otoku
//AGST•MIchAbL(•)///

Jw., w otoku
(¨/ñN)bTA•DNñRU(M)///
Stempel przesunięty.

1,45 g
20,2 mm
niedobity

Bft 412-423

939. Jw., w otoku
///(GST•MIchAbL•P)//

Jw., w otoku
(̈ MñNbTA•DN)ñRUM•PR/

1,45 g
20,2 mm
nadgnieciony

Bft 412-423

940. Jw., w otoku
(̈ /AGS)T•MIchAbL•(P)RI•  
GS odbite puncą powtórnie. Le-
genda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTA•//ñRUM)•PRU•
Stempel poruszony. Na legendzie  
odciśnięta krawędź innej monety.

1,87 g
19,5 mm
niedobity

Bft 423

941. Jw., w otoku
(¨//GST•MIchAbL•)PRI•   
Powierzchnia porysowana. Ślady 
zużycia stempla.

Jw., w otoku
(̈ MñNb//•/N)ñRUM(•/RU•)

1,64 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 423

942. Jw., w otoku
¨//(GST•M)IchAbL•PRI•   
Ślady zużycia  stempla. 

Jw., w otoku
(̈ M)ñNbTA•(DN)ñRU(M•)PRU•

1,56 g
21 mm
wytarty

Bft 423

943. Jw., w otoku
//(AG)ST•MIchAbL•P(RI•)
Stempel przesunięty,  poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DNñR(UM•)///
b, D powtórnie odbite w stemplu 
puncą. Stempel mocno przesu-
nięty, poruszony.

1,57 g
21 mm
niedobity

Bft 414?
423?

944. Jw., w otoku
(¨MAGST•/IchAbL•PRI)

Jw., w otoku
(¨M//bT/•DNñRUM///U)°
Stempel lekko przesunięty.

1,22 g
22 mm
wytarty
zawyż. % Cu

Bft 412-424

945. Jw., w otoku
(̈ MA)GST•MIc(hAb)L•P(R)ö•

Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
(¨MñNb//ø/NñRUMøPRUø)
Stempel przesunięty.

1,45 g
20,4 mm
wytarty

Bft 424?

946. Jw., w otoku
(¨///MIchAbL•PRI)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
///(•DNñRUM)///
Stempel mocno przesunięty. Śla-
dy zużycia stempla.

1,14 g
19 mm
niedobity

Bft 410-425?

947. Jw., w otoku
¨MA(GST•///hA/L•/R)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M///M•PRUc
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

1,28 g
19,5 mm

Bft 425?

948. Jw., w otoku
(¨MAGS)T•MIc(h/bL•//I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ MñNbTA•DNRUM•PRUc)
Stempel przesunięty. Litery czę-
ściowo ukruszone.

0,97 g
20 mm
wytarty

Bft 425?

161



949. Jw., w otoku
(¨M///MIc/AbL•PR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
¨Mñ(NbT/•DNñ//M//Uc)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,12 g
20,7 mm
wytarty 
spękany

Bft 426

950. Jw., w otoku
(̈ MAGST)•MIch(Ab)L•P(R)I   
S powtórnie odbite w stemplu pun-
cą. Litery częściowo ukruszone.

Jw., w otoku
(̈ MñNb)TA•(DN)ñR(UM•P)RUI 
Litery częściowo ukruszone.

1,58 g
19,5 mm

Bft 427

951. Jw., w otoku
(¨MAGS)T•MIc(hAbL•PRI)

Jw., w otoku
¨MñNbTA•(DN)ñRUM•P)RUI
Stempel poruszony.

1,27 g
19 mm
wytarty
popękany

Bft 427

952. Jw., w otoku
(¨/A/S)T•MIchA(b///I)
Stempel lekko poruszony, niedo-
bity.

Jw., w otoku
(¨)Mñ(Nb//•/N///•)PRUI
Stempel niedobity.

1,61 g
20 mm
popękany

Bft 427?

953. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
(̈ M)AG(S)T•MIchA(bL•PRI)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(̈M)ñ(NbT•A•DN)ñRUM•PR(U)I•   

Stempel poruszony.

1,64 g
19,5 mm
wytarty

Bft 429 v

954. Jw., w otoku 
(¨MAGST•MIchA///I)
Litery częściowo ukruszone.

Jw., w otoku 
(¨MñNbT///UM•PRUI)•

1,21 g
20,5 mm
nadkruszony
wytarty

Bft 427-430

955. Jw., w otoku  
¨MAGST•MIch(AbL)///(I)   
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
/(ONbTÅ)A•DNORUM•PR(UI•)  
Stempel poruszony.

1,36 g
20,7 mm
niedobity

Bft 430

956. Jw., w otoku
¨MAGST•MIch(AbL)///
Stempel przesunięty.

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
///(•DNñR)///
Litery częściowo ukruszone. Stem-
pel przesunięty.

1,53 g
19,4 mm
Rv. niedob.

Bft Typ III/4

957. Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
(¨M///h)AbL£PR(I£)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•DNñR///U)
Stempel poruszony.

1,26 g 
20 mm
wytarty 

Bft Typ III/4, 5

958. Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
¨M(AGST•MIch)AbL•PRI•
Stempel mocno przesunięty.

Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
(̈ MñNbT)//DDñRUM£(PRU£) 

1,44 g
20 mm
wytarty 
popękany

Bft Typ III/5

959. Jw., w otoku
/(M)AGST•MI//A/L•PR

Jw., w otoku
¨(Mñ//DNñRUM£PRU)
Stempel przesunięty.

1,40 g
20,4 mm
pęknięty

Bft Typ III/5
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960. Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku resztki liter. Przebicie stem-
pla.

Jw., w otoku
¨MdNbTA¢DNdRUM¢PRU
Stempel nadzwyczaj dobrze za-
chowany!

1,40 g
20,6 mm

Bft Typ III/5

961. Jw., w otoku
(¨//GST/MI//AbL£)PRI£

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
(¨M//bTA•DN)ñRU(M/P)//
Stempel poruszony, przesunięty.

1,38 g
20 mm
krążek niereg.

Bft Typ III/5

962. Jw., w otoku
(¨M)AGST(£M)IchAbL§(P)//
Stempel przesunięty.

Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
¨(Mñ)/bTAøDNOR//(•PRU)
Stempel przesunięty, przebity?

1,03 g
21 mm
krążek niereg.
porysowany

Bft Typ III/5 

963. Jw., w otoku
(¨M///MIchAbL£PRI)

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
¨///(A•Ā)ñRUM•PRU
Powierzchnia porysowana.

0,95 g
20,3 mm
wytarty 
pęknięty

Bft Typ III/5

964. Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
¨M(A//T//I/h//L•PRI)

Jw., w otoku
¨(MñN///ñ/U•PR)U

1,83 g
19,7 mm
wytarty

Bft Typ III/5/6

965. Jw., w otoku
¨MA(G)ST•(MIch)AbL•PR
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨MñNb•DN(ñR)UM•PRUcI

1,24 g
19 mm
pęknięty

Bft Typ III/6

 966. Jw., w otoku
(̈ MAGST)•(M)IchAbL•P(RI)

Jw., w otoku
(¨MñN)bTA•DN//(UM/P//)

1,67 g
19,8 mm
krążek niereg.

Bft Typ III/6

967. Jw., w otoku
(¨M)AGS(T///L•PRö)

Jw., w otoku
///(N)bTA•(DN//M//RU)

1,65 g
19,5 mm

Bft Typ III/6

968. Jw., w otoku
¨MAGST•(MI/h///)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA///•/RU)
Stempel przesunięty.

1,65 g
20 mm
niedobity
wytarty

Bft Typ III/6

969. Jw., w otoku
¨MAGST•(MIch)///I
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
/(Mñ)NbTA(•D//RUM•P//)
Stempel przesunięty.

1,63 g
20 mm

Bft Typ III/6

970. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨MAG///(chAb)L•P(RI)

W polu  tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi
¨MñNbTA•DNñRUM•PRU
Stempel  przesunięty. 

1,60 g
17,5x19 mm
krążek niereg.
popękany

Bft Typ III/6  

971. Jw., w otoku
(¨M)AGST•(M)Ic(hA/// RI) 
Legenda uszkodzona, przesunięta.

Jw., w otoku    
//(ñNbTA)•DNñRU(M)/// •PRU
Stempel przesunięty.

1,59 g
20 mm
wytarty

Bft Typ III/6  

972. Jw., w otoku
(¨MA//T)•/Ich(A)bL•(PRI)   

Jw., w otoku
(̈ M)ñNb(T///ñ)RUM•(PR)/
Stempel przesunięty.

1,58 g
19 mm
nadkruszony

Bft Typ III/6
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973. Jw., w otoku
///Ab(L•PRI)

Jw., w otoku
///(TA)•DN ñ(R)///
Powierzchnia skorodowana.

1,55 g
20 mm
wytarty
pęknięty

Bft Typ III/6

974. Jw., w otoku
///(GST•MIc)///
Legenda uszkodzona(?), przebita?

Jw., w otoku
///(•DNñRU)///
Na powierzchni pęcherzyki i złuszcze-
nia.

1,51 g
20,2 mm
niedobity
krążek niereg.

Bft Typ III/6

975. Jw., w otoku
¨MA(GS)T•(MIchAb)L•P(R)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)N(b)TA•/NñÏM•(PÏ)
Stempel przesunięty, ze śladami 
zużycia.

1,47 g
19,6 mm
wygięty

Bft Typ III/6

976. Jw., w otoku
(¨//GST)/MIc/(Ab)///I

Jw., w otoku
(//ñ)Nb(T///RU///U)
Stempel przesunięty.

1,44 g
19,8 mm
wytarty

Bft Typ III/6?

977. Jw., w otoku
(¨MAGS///Ab/M•PRU)
Moneta przebita: dwie zachodzące 
na siebie tarcze oraz przemieszane, 
zachodzące na siebie legendy.

Jw., w otoku
(̈ /ñNbT)A•DNñ(R)AbL•PRIU
Moneta przebita: spod tarczy zakon-
nej przebija tarcza Wielkiego Mistrza. 
Legenda wymieszana, z zachodzący-
mi na siebie literami. Stempel przesu-
nięty.

1,39 g
19,8 mm

Bft Typ III/6

978. Jw., w otoku
(¨MAGS///IchA)b(L)///
Stempel niedobity.

Jw., w otoku
¨(M///TA•D/ñR//•PR)U
Stempel nieco przesunięty.

1,35 g
19,4 mm
wytarty

Bft Typ III/6

979. Jw., w otoku
///(GST•M)Ic(hAbL•)///
Powierzchnia zatarta.

Jw., w otoku
/(MñNbTA•///RUM•P)//
Powierzchnia zatarta.

1,35 g
20,6 mm
pęknięty

Bft Typ III/6

980. Jw., w otoku
//(A//T•MI///bL•PRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbT/•/N(ñRU/•//U)
Stempel  przesunięty.

1,33 g
19,8 mm
wytarty 
popękany

Bft Typ III/6

981. Jw., w otoku
(¨/A/ST•MIc///•PR/)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(///RUM•PR/)
Stempel przesunięty. W polu mo-
nety owalne wgłębienie.

1,32 g
18 mm 
wytarty
pęknięty

Bft Typ III/6

982. Jw., w otoku
(¨MA)GST•(MI)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨//Nb)TA•DNñR(U)///
Powierzchnia skorodowana.

1,32 g
19 mm
niedobity

Bft Typ III/6

983. Jw., w otoku
(¨M///T•M)I(ch)AbL•P(RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈M)ñ(NbT)A•DNñÏ(M•PR)I

Litery częściowo ukruszone.
Ślady zużycia stempla.

1,24 g
19,4 mm
pęknięty

Bft Typ III/6 

984. Jw., w otoku
(¨)MA(GST///hA///RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///NbTA(•D///U///U)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,89 g
19,6 mm
krążek niereg.
pęknięty

Bft Typ III
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985. Jw., w otoku
/(MAGST/MIchAbL//R)/

Jw., w otoku
(¨)M(ñN/T)///

1,41 g
19,5 mm
wytarty

Bft Typ III

986. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi 
(¨MAG)///IchAbL¨(PR)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
//(ñNbTa¨)DNñ/(UM)¨P(R)

1,28 g
20,8 mm
wytarty 
popękany

Bft 432

987. Jw., w otoku
¨(///ST¨MIchabL/PR)
Stempel niedobity.

Jw., w otoku
//(ñNbTa/DNñ/UM¨PR)
Stempel przesunięty.

1,63 g
20 mm
wytarty

Bft 432-v

988. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨/I)chAbL/PR

Jw., w otoku
(¨/ñ/bTa¨D)Nñ(R)UM¨PR
Ślady zużycia stempla.

1,45 g
20,8 mm

Bft 432 (Rv.), 
434 (Av.)

989. Jw., w otoku
(¨///M)I(ch)abL¨PR
Na nierównej powierzchni pęche-
rzyki i złuszczenia.

Jw., w otoku
(̈ /ñNbTa )̈DNñ(R)UM¨P(R)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,39 g
21 mm
wytarty

Bft 432 (Rv.), 
434 (Av.)

990. Jw., w otoku
//(A)GS(T¨MIchAbL)///

Jw., w otoku
(¨/ñ/b)T///(Nñ/UM)¨P(R)

1,36 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 432?

991. Jw., w otoku
(¨MAGST¨MIchAbL¨PR)

Jw., w otoku
(̈ MñNbTa¨DNñ/UM)̈ P(R)

1,31 g
21 mm
wytarty

Bft 432?

992. Jw., w otoku
¨/AGGST¨MIchAbL¨PR
Przebicie stempla: część liter za-
chodzi na siebie.

Jw., w otoku
¨MñNbTA¨DDNNñRUM P̈R•
Przebicie stempla: dwie tarcze 
oraz część liter zachodzi na siebie.

1,31 g
21 mm
nadkruszony

Bft 432 v?

993. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨MIchA///R)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbT(A )̈DNñR(U///R)
Stempel  przesunięty.

1,26 g
20,4 mm

Bft 432 
lub 433

994. Jw., w otoku
(¨M///T¨M/c//bL¨PR)

Jw., w otoku
(¨//N//a¨DNñRUM¨PR)

1,01 g
20,6 mm
wytarty

Bft 432?

995. Jw., w otoku
(¨)MAG(ST//Ich//L)¨PR
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨/(ñNb//¨DNñR)UM¨PR

1,49 g
21 mm
wytarty

Bft 432 
lub 433

996. Jw., w otoku
(¨MaGST¨////Na)bL¨(P)/
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
///(NbTa¨DNñ/U//PR)
Powierzchnia skorodowana.

1,55 g
20,6 mm
wytarty

Bft 434 (Av), 
432 (Rv). 

997. Jw., w otoku
(¨MA///Icha///R)
Stempel przesunięty, niedobity.

Jw., w otoku
(¨MñN///ñRUM¨)PR
Stempel  niedobity.

1,42 g
20 mm

Bft 432-434

998. Jw., w otoku
¨MAG///(ch)AbL¨/R
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/Mñ(NbTA¨DNñR)///
Powierzchnia skorodowana.

1,35 g
21 mm
wytarty
zawyż. % Cu

Bft 432-434
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999. Jw., w otoku
(¨)Ma(GST¨M)IchAbL¨P(R)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
//ñNbTa¨D(Nñ///¨PR)
Stempel niedobity.

1,24 g
20,2 mm

Bft 434 (Av),
 433 (Rv.)

1000. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(¨MAG/T¨MIch)A(b)///
Stempel przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨(M///¨D)Nñ(RUM)¨PR

1,59 g
20,4 mm
wytarty

Bft 432-434

1001. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨///abL)¨PR

Jw., w otoku
¨(MñN///DNñR)UM¨PR

1,72 g
20,7 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Bft 434

1002. Jw., w otoku
(¨MaG/T/M)I(ch)ab///
Stempel przesunięty, uszkodzony.

Jw., w otoku
(¨Mñ//TA¨DNñ/UM¨PR)
Stempel przesunięty.

1,02 g
20,4 g
wytarty
skorodowany

Bft 434

1003. Jw., w otoku
(¨M)aGST¨(MIcha///R)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ//TA¨DNñ)RUŌ(M¨PR)
Stempel przesunięty, uszkodzony.

1,35 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 434 v

1004. Jw., w otoku
(¨M)AGST¨MIc(hAbL¨)P/

Jw., w otoku
¨(M)oNbTa¨DNñR(UŌM¨)PR 
Stempel uszkodzony. Litery czę-
ściowo ukruszone.

1,33 g
21 mm

Bft 434 v

1005. Jw., w otoku
(¨MaG)ST/(M)Ichab///

Jw., w otoku
//ñ///(A¨D/ñRU//P)/

1,58 g
20,5 mm
wytarty

Bft 434?

1006. Jw., w otoku
¨(MaGST¨///bL¨P)R
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨/ñNbTa)¨D(N)ñRU///
Stempel przesunięty.

1,63 g
19,8 mm
wytarty

Bft 434/435

1007. Jw., w otoku
(¨)Ma(GS)T¨MIchab//(R)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñNb(T)a/DNñ///(U)
Stempel  przesunięty.

1,59 g
21 mm

Bft 435

1008. Jw., w otoku
¨MaGST¨MIcha(bL/P)R

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbTa¨DNñRUM P̈(Ï)  
Stempel poruszony, przesunięty.
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,56 g
21 mm

Bft 435 

1009. Jw., w otoku
(¨Ma)GST¨(MIc//bL¨/R)

Jw., w otoku
(¨MñN///¨//ñ//PRU)
Stempel przesunięty. 

1,43 g
20 mm
wytarty

Bft 435

1010. Jw., w otoku
(¨)M(aG///Ich)abL¨/R
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨/(ñ///NñRUM¨P)PU
Stempel przesunięty.

1,37 g
20,6 mm
wytarty
pęknięty

Bft 435
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1011. Jw., w otoku
¨(Ma)G(ST¨MI/habL¨P)R
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨/ñNbTa¨//ORU/¨PRU)

1,34 g
23 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 435

1012. Jw., w otoku
¨MaG(ST)¨MIc(h)///¨PR
Legenda uszkodzona. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
(̈M)ñNbTa(̈ )D(Nñ//M)̈ PRU

1,27 g
21 mm
pęknięty

Bft 435

1013. Jw., w otoku
¨MaG///c/abL¨PR

Jw., w otoku
¨MñNb(Ta¨DŸNñ//M¨P)RU
Stempel przesunięty. Na powierzch-
ni podłużne nakłucia.

1,20 g
21 mm
wytarty 
skorodow.

Bft 435

1014. Jw., w otoku
(¨MaGST///chabL¨PR)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨/ñNbTa¨DNñ///U)
Stempel mocno przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

1,19 g
21mm
wytarty 
porysowany

Bft 435

1015. Jw., w otoku
(¨//GST¨MIchabL¨PR)
Stempel poruszony lub powtórnie 
odbity.

Jw., w otoku
(¨MñN///¨///RU/¨PRU)
Stempel uszkodzony.

1,02 g
20 mm
wytarty 
popękany

Bft 435

1016. Jw., w otoku
¨MaGST¨MIchabL¨PR
Stempel poruszony. Pole monety 
zarysowane.

Jw., w otoku
(¨/ñ//bT/¨)DNñ///(PR)U
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,48 g
20,2 mm
wytarty

Bft 436

1017. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(¨MAG)//¨///habL¨P(R)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨/(ñN)/TA¨MNñRUM¨PRU
Powierzchnia wytarta.

1,39 g
20 mm

Bft 441

1018. Jw., w otoku
//AG(IS)T¨/Icha///
Stempel mocno przesunięty.
W polu monety dwie rysy.

Jw., w otoku
(¨///b/A¨UM¨PRU)
Stempel przesunięty.

1,43 g
19,6 mm
niedobity

Bft 442-450

1019. Jw., w otoku
(¨M)AGIST¨(MIch/b//PR) 
Stempel przesunięty, zużyty.

Jw., w otoku
¨MñN(bTa )̈MNñ(RUM¨PR)U
Stempel przesunięty, zużyty.

1,38 g
20,8 mm

Bft 443

1020. Jw., połowa  obwódki perełkowej 
podwójna. W otoku
(¨MaGI//¨/IchabL¨PRM)

Jw., w otoku
¨MñNbTA(¨///ñRU//PRU)
Stempel  przesunięty.

1,32 g
20 mm

Bft 446

1021. Jw., w otoku
(¨MaGI//¨/I/ha/L¨ PRM)
Stempel  przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety. 

Jw., w otoku
¨(Mñ//T/̈ /N)ñRU(M¨PRU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,31 g
20,7 mm

Bft 446
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1022. Jw., w otoku
(¨/aGI/T¨/Ic///¨PRM)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨(Mñ///RU)/¨PRU
Stempel  mocno przesunięty.
Litery częściowo ukruszone.

1,41 g
19 mm

Bft 446/447

1023. Jw., w otoku
//(aGIST¨/Ich)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(/ñ/b//¨DNñRUM¨PRU)
Stempel  przesunięty.

1,24 g
20,7 mm
wytarty

Bft 446/447

1024. Jw., w otoku
(¨/a/I/T¨/Ic///L¨RM)

Jw., w otoku
(¨/ñ/bTA¨DNñR///)
Stempel  przesunięty. 

1,58 g
18x20 mm
krążek niereg.

Bft 446-450

1025. Jw., w otoku
(¨MAGI/T¨MIch//L¨/M)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M///TA///ñ///¨PRU)
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

1,34 g
20,5 mm

Bft 449/450

1026. Jw., w otoku
¨MaGIST¨///(habL¨)PRI

Jw., w otoku
(¨MñNbTa¨//ñ/U//PRUc)
Część liter odbita w stemplu 
uszkodzoną puncą?

1,54 g
21,4 mm
niedobity

Bft 452

1027. Jw., w otoku
(¨//GIST¨MIch///¨PRIM)
Powierzchnia skorodowana. 

Jw., w otoku
(̈ MñNbTa /̈NñRUM P̈RUc)

1,58 g
20 mm 
wytarty
porysowany

Bft 453 v

1028. Jw., w otoku
//(AGST¨MI/hAbL¨PR)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ///¨DN///¨/RUI)
Stempel przesunięty.

1,74 g
20 mm
wytarty

Bft 455

1029. Jw., w otoku
(¨MaGST¨/Ic/abL//R)
Stempel poruszony, przesunięty. 

Jw., w otoku
(¨MñNbTa /̈//RUM¨PRUI)
Stempel  przesunięty.
Na powierzchni liczne wgłębienia.

1,56 g
21 mm
wytarty
porysowany

Bft 455

1030 . Jw., w otoku
(¨MAGST¨MIch//L¨PR)
Stempel przesunięty, uszkodzony.

Jw., w otoku
(¨/ñNc/A///UM)¨PRUI
Stempel przesunięty.

1,41 g
20 mm

Bft 456

1031. Jw., w otoku
(¨/aGI/T)¨MIch(AbL¨P)/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN(bTA /̈NñRUM¨P) RUà
Stempel przesunięty. Litera R od-
bita w stemplu uszkodzoną puncą.

1,37 g
19,4 mm
wytarty

Bft 457?

1032. Jw., w otoku
(̈MaGIST )̈/Ic(haA)bL̈ PRM

Pole częściowo wytarte.

Jw., w otoku
(¨/ñNb)TA¨DNñ(R//¨PR/I)
Stempel mocno przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

1,65 g
21,5 mm
niedobity

Bft 458 

1033. Jw., w otoku
¨MaGI/T¨(MIcha///RM)
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku
/̈(ñNbTA)̈ DNñRU(M P̈RUI)

Stempel przesunięty.

1,47 g
20,2 mm
niedobity

Bft 458

1034. Jw., w otoku
¨MAGIST (̈MIchA)bL̈ /(RM)

Jw., w otoku 
(̈M)ñNbTA (̈DNñRUM )̈PRUà

Stempel przesunięty.

1,44 g
20 mm

Bft 458 v
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1035. Jw., w otoku
( /̈AG)IST¨MIc(hAbL¨)PRM
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/̈(ñNbTa)¨DNñR(UM¨)PRUI

Stempel przesunięty.

1,43 g
20,6 mm

Bft 458 v

1036. Jw., w otoku
¨MAGIST¨MIc(h/b)L¨P(R/M)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTa¨DNñRUM¨PRU
Stempel poruszony, przesunięty.

1,14 g
20 mm

Bft 458 v

1037. Jw., w otoku
(¨STø)aGST¨MIch¨P/(U)I
Stempel przebity, przesunięty.

Jw., w otoku 
(̈ MñNOT*̈ DNñRUM¨PRUI)    
Stempel  przebity.

1,64 g
24 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 458 v?

1038. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(¨MAGS//MI)/hA(bL)•///

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨//(N///Nñ)RUM¨P(R)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,61 g
20,7 mm
wytarty

Bft 459?

1039. Jw., w otoku
(¨MAGS)T•MIc(h)AbL•PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ)///A¨ĀñR(UM)¦PRU¦

1,57 g
21 mm

Bft 464 v

1040. Jw., w otoku
¨MAGST•MIc(hAb)L¨PRI

Jw., w otoku
(¨)MñN(bTA¨DNñRUM¨)///
Stempel poruszony.

1,30 g
20,4 mm
krążek niereg.

Bft 464?

1041. Jw., w otoku
¨MA(GST¨)MIc(hA)//£PRI£
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MñN(bTA•DN)ñRUM•(PRU)
Powierzchnia skorodowana.

1,15 g
20,5 mm
wytarty 
krążek niereg.

Bft 467

1042. Jw., w otoku
¨MAGST¨(MIc///£PRI£)

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DNñRUM•PR

1,25 g
21 mm
nadkruszony

Bft 467 v

1043. Jw., w otoku
//(aG)ST(¨MIchAbL£)///

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTA•D)///M•PRU

1,98 g
19,2 mm
wytarty

Bft 467?

1044. Jw., w otoku
(¨M///IchA)bL/PRI•
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨///•DNñRU(M•PR)U

1,16 g
20,6 mm
niedobity
skorodowany

Bft 471 v

1045. Jw., w otoku
(̈MAG)ST•(MIchAbL•PRI)  

Litery AG powtórnie odbite w stem-
plu puncą. Na legendzie odciśnięta 
krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨M(ñNbTA¨DNñRUM§/RU£)
Stempel przesunięty.

1,28 g
20 mm
popękany

Bft 475 v

1046. Jw., w otoku
(¨M)AGST•MIch/bL/PRI

Jw., w otoku
(¨/ñNbTA¨ĀñRU/£PRU£)
Stempel przesunięty.

1,11 g
21 mm
Rv. wytarty

Bft 475 v

1047. Jw., w otoku
(¨MAGST•MI///L•PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(NbTA¨ĀñRUM£PRU£)
Litery częściowo ukruszone?

1,39 g
20,5 mm
wytarty

Bft 475?
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1048. Jw., w otoku
(¨MaG)STMI(cha///PRI£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///Ta¨DN/RUM¢PRU£)

1,06 g
20,3 mm
niedobity

Bft 475 v (Rv.)

1049. Jw., w otoku
¨MaGS(TM)Icha(b)/•PRI£
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ)NbTa¨DNñRUM£P(RU£)
Stempel poruszony.

1,25 g
21 mm
krążek niereg.
wytarty

Bft 475 v (Rv.)

1050. Jw., w otoku
¨MA(GST¨)MIch///
Stempel przesunięty, niedobity.

Jw., w otoku
¨(MñN///•DNñR)UM(¨P)//
Stempel przesunięty, niedobity.

1,58 g
19,5 mm
krążek niereg.

Bft 470– 480

1051. Jw., w otoku
(¨MAGST¨M)///AbL(£PR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNb/A•DNñR)UM•PRUc
Stempel przesunięty.

1,41 g
20,4 mm
zawyż. % Cu

Bft 478

1052. Jw., w otoku
(¨//G/T¨MI//AbL¨PR¢)
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
(/MñNbTA///ñRU)///
Stempel przesunięty.

1,27 g
21 mm
wytarty
pęknięty

Bft Typ IV-8

1053. Jw., w otoku
¨MAGST¨MIc/(ab//RIb)ø   
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNb/a/DN)/RUM£PRU
Stempel przesunięty.

1,25 g
21 mm
wygięty
krążek niereg.

Bft Typ IV-8

1054. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi 
¨MA(GST¨///A/L¨PR)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(¨MñN/Ta//ñ//M¨P)/
Stempel poruszony, przesunięty.

1,43 g
20,3 mm
wytarty

Bft 482?

1055. Jw., w otoku
(¨MAGST¨MIch)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨/ñN///ñRUM¨PR)
Ślady zużycia stempla.

1,23 g
20,6 mm
niedobity

Bft 482?

1056. Jw., w otoku 
(̈ MAG/T )̈MIchA(bL)̈ PR
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku
¨MñN(bTA¨DNñ)RU(M/PR)¢
Stempel poruszony.

1,22 g
20,3 mm

Bft 482/483

1057. Jw., w otoku
(¨///T¨MIch/bL¨PR¢)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨/ñN)bTa¨DNñ///PR/

1,42 g
20 mm
wytarty

Bft 483

1058. Jw., w otoku
¨MAGST¨MI///(L/PR¢)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(//ñNbTa¨)DNñ(RUM)///

1,69 g
19,7 mm
wytarty

Bft 483 v

1059. Jw., w otoku
/(MAGST¨MIchAb)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(bTa)¨DNñRU(M¨P)R

1,78 g
20 mm
wytarty

Bft 483?

1060. Jw., w otoku
(̈ MaGST¨MIc)/abL£P(RI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(MñNb)///RUM¨PR
Stempel przesunięty.
Ślady uszkodzenia stempla.

1,48 g
21,2 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 484 v
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1061. Jw., w otoku
¨MaG(/T//I/c/a)bL¨PRI£

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbTA¨DN(ñRU/̈ P(R)
Ślady zużycia stempla.

1,24 g
20 mm
wytarty

Bft 485

1062. Jw., w otoku
//(aGST/MIchA}£PRI£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN/TA)/DNñ/U///R
Stempel przesunięty.

1,38 g
21,6 mm
skorodow.

Bft 486?

1063. Jw., w otoku
(¨/aGST)¨MIchAbL¢(PRI£)

Jw., w otoku
( /̈ñ)NbTA¨D(NñRUM¨PR)
Stempel przesunięty.

1,33 g
21 mm
wytarty

Bft 487 (Av.),
 493 (Rv.)

1064. Jw., w otoku
//(aGST)¨MIchA(bL)///
Stempel mocno przesunięty, po-
ruszony.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA¨DNñRUM£PR¢)
Stempel przesunięty.

1,31 g
20,8 mm
pęknięty

Bft 488

1065. Jw., w otoku
(¨MaG///IchabL¢PRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTa//N/R)//£//¢
Stempel przesunięty.

1,25 g
21 mm
wytarty
popękany

Bft 488

1066.     Jw., w otoku
¨MaGST¨MI///bL£PRI

Jw., w otoku
/(MñNc)TA¨DNñRUM£///

1,24 g
20,6 mm
niedobity

Bft 489?

1067. Jw., w otoku
(¨MAGST///c)L£PR(I£)
Legenda uszkodzona, przesunięta.

Jw., w otoku
///(Ta¨D///M)¨PR¢

1,48 g
20 mm
wytarty

Bft 487 (Av.),
491(Rv.)

1068. Jw., w otoku
(¨MA///habL¢)PRI£
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN)bTA¨///(PR¢)

1,54 g
21 mm
wytarty
skorodowany

Bft 490

1069. Jw., w otoku
¨M(AGST¨M///A/L£PRI£)

Jw., w otoku
///b(Ta¨DNñRUM¨//¢)

1,29 g
20,4 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 491

1070. Jw., w otoku
¨(MA)GST(¨M/ch£P)RI£

Jw., w otoku
(¨M)ñNb/A(¨DN)ñR(U//P)/
Stempel  przesunięty.

1,13 g
20 mm
porysowany

Bft 491?

1071. Jw., w otoku
¨MaGST(M///bL¨)PRI£
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨(MñN///ñRUM)£PR£

1,59 g
21 mm
niedobity

Bft 493v (Rv.),
494 (Av.)

1072. Jw., w otoku
¨MaGST¨MIchabL¨PRI£   
Pole monety wytarte.

Jw., w otoku
(̈ )MñN(b)Ta¨D(NñRU)M¨PR¢
Stempel przesunięty.

1,20 g
20 mm

Bft 494 (Av.),
495 (Rv.)

1073. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
(¨MaG///Ich)abL¨P(R)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
///ñNb(Ta¨)DNñ(R)UM(¨PRU)
Stempel poruszony.

1,47 g
20,2 mm
wytarty

Bft 496?
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1074. Jw., w otoku
¨MAG(ST¨)MIc//(bL//R)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
/(M)ñ(N/Ta¨DNñR///PR/)
Stempel przesunięty.

1,38 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 496?

1075. Jw., w otoku
¨Ma(GS///c)hAbL¨PR¢
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTa¨D(Nñ//M)¨PRU
Stempel przesunięty.

1,52 g
21 mm
niedobity

Bft 497

1076. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨MI/habL¨)PR¢   
Stempel  przesunięty.

Jw., w otoku
(/MñN/Ta¨MNñRUM PRU)
Stempel przesunięty.

1,48 g
20 mm
wytarty

Bft 497 v

1077. Jw., w otoku
///(ST¨M)IchabL(¨PR¢)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbT(a¨DNñ//M¨)PRU
Stempel przesunięty.

1,42 g
20,5 mm
porysowany

Bft 497

1078. Jw., w otoku
(¨MaGST¨MIc//bL¨PR¢)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨/ñNbTa¨DNñRUM¨PRU)

1,24 g
20,5 mm 
wytarty

Bft 497

1079. Jw., w otoku
(¨MaG//¨MIcha///PR¢)
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
//ñ(Nb/A¨DN)ñRU(M¨)///
Stempel poruszony, przesunięty.

1,28 g
20 mm
pęknięty

Bft 497?

1080. Jw., w otoku
/(M)a(G///M)IchabL¢PRI   
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨//NbT)/¨DNñRUM£PR(U)

1,40 g
21 mm
pęknięty

Bft 500

1081. Jw., w otoku
¨MaGST¨MIchabL¢PRI

Jw., w otoku
¨(MñNbTa¨D//RUM)£PRU
Stempel poruszony, przesunięty.

1,39 g
21 mm
krawędź falista

Bft 500

1082. Jw., w otoku
//aGST(¨MI)cha(b)L¢(PR)/

Jw., w otoku
(¨//N)bT//DNñ(R)//M£PRU

1,62 g
21 mm
wytarty

Bft 500?

1083. Jw., w otoku
(¨MaGST¨/Ich)abL¢PRI

Jw., w otoku
///(NbTa)¨(D)NñRU(M£PR)/

1,51 g
20,4 mm
wytarty

Bft 500?

1084. Jw., w otoku
/(MaGST)¨MI/(habL¢//I)

Jw., w otoku
(¨/ñN/T/¨DN)ñRU(M£PR)/
Stempel przesunięty.

1,49 g
20,6 mm
wytarty

Bft 500?

1085. Jw., w otoku
///(M)IchAbL¢///
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty. 

Jw., w otoku
///(¨/NñRUM£PR)/
Stempel mocno przesunięty.

1,27 g
21 mm
niedobity

Bft 500?

1086. Jw., w otoku
(¨MaGS)///IchabL(¢PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbT/¨(D///£)PRU
Stempel poruszony.

1,70 g
21 mm
niedobity
wytarty

Bft 501 v

1087. Jw., w otoku
¨M(A)GST¨MIch(abL)£PRI

Jw., w otoku
(¨M)//cTA¨DNñRUM£PRU
Stempel przesunięty.

1,21 g
21,2 mm
popękany
nadłamany

Bft 502 (Rv.), 
514 (Av.) 
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1088. Jw., w otoku
*MaGST*M(Ich///£P)RI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
/(MON)bTa*DNORUM£///  
Stempel przesunięty.

1,70 g
20,5 mm
pęknięty
niedobity

Bft 502 v

1089. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨MAG(ST¨M)Ich(a)/L£PRI

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨MñNb(Ta)¨DN(ñR//£)PRU

1,66 g
20x22 mm
krążek niereg.

Bft 502 v

1090. Jw., w otoku
¨M(aGS)T¨MIchabL(£P)RI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñ)NbTa (̈DN)ñRUM£PRU
Stempel przesunięty. Niektóre li-
tery uszkodzone.

1,64 g
20 mm

Bft 502 v

1091. Jw., w otoku
¨MaGST¨(MIchab)L£P(RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ)Nb(Ta¨DN///M£//U)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,64 g
20 mm
pęknięty
wytarty

Bft 502 v

1092. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨M)IchabL£PRI
Środek pola niedobity.

Jw., w otoku
¨MñNbT(A¨DNñR/M£)PRU
Stempel przesunięty.

1,64 g
20 mm
wygięty

Bft 502 v

1093. Jw., w otoku
(̈MA)GST¨MI(chAbL£)PRI   

Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. Ślady pęknięcia 
stempla.

Jw., w otoku
(¨M)ñNb/(a//N)ñRUM£P(RU)  

1,64 g
20 mm

Bft 502 v

1094.              Jw.,w otoku
¨MAG(ST¨MIchA/L£PRI)     
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(MñNb/a)¨DNñRU(M£//U)
Stempel przesunięty. W polu mo-
nety sześć owalnych dołeczków.

1,48 g
20 mm
wytarty
popękany

Bft 502 v

1095.       Jw.,wotoku  
¨MAGST(¨M)Ich(A///RI)  
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(MñN)cTA¨D(N///M£)PRU
Stempel przesunięty. 

1,45 g
20,8 mm 
niedobity

Bft 502 v

1096. Jw., w otoku
/(M/G)/T¨MIch(AbL£//(I)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨(M)ñN(bTa¨//ñ//M£PR)U
Stempel przesunięty.

1,44 g
20,4 mm
niedobity

Bft 502 v

1097. Jw., w otoku
¨(MAGS//MI)chAcL£P(RI)

Jw., w otoku
¨M(ñ//TA¨DNñ)RUM£PRU
Stempel przesunięty. 

1,41 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 502 v

1098. Jw., w otoku
¨MaG(S/¨/MI///£)PRI

Jw., w otoku
/(Mñ//Ta¨)DNñR(UM£PR)/
Stempel przesunięty.

1,40 g
20,5 mm
niedobity

Bft 502 v

1099. Jw., w otoku
¨(MAGST¨MIchAbL£PRI)  
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨(MñNbTa¨DNñRUM£PR)U
Stempel przesunięty. Część liter  
uszkodzona.

1,39 g
20,7 mm
wytarty

Bft 502 v
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1100. Jw., w otoku
¨MAGST/MIchAbL£(PRI)

Jw., w otoku
(̈M)ñNbTa(̈ )DNñR(UM£P)RU

Stempel przesunięty. 

1,38 g
20 mm
pogięty

Bft 502 v

1101. Jw., w otoku
(¨MaGST)¨MIch(ab)L£P(RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT/¨DNñRUM£P)RU
Stempel przesunięty.

1,38 g
20,5 mm
wytarty

Bft 502 v

1102. Jw., w otoku
¨MA(GS)T¨MI(c/AbL£PRI) 
Część liter uszkodzona.

Jw., w otoku
¨MñNbTa¨/(Nñ//M)£P(RU)
Ślady pęknięcia stempla. 

1,37 g
21 mm

Bft 502 v

1103. Jw., w otoku
¨Ma(GS)T¨MIch(AbL£PR)I 
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN/TA¨)DNñRU(M£)PRU

1,36 g
20,3 mm 
pola wytarte

Bft 502 v

1104. Jw., w otoku
¨M(AGST)/MIch(AbL£/R)I    
Ślady po korozji.

Jw., w otoku
(¨MñNbTa¨D/ñR)UM£P(RU)

1,35 g
21 mm 
wytarty

Bft 502 v 

1105. Jw., w otoku
¨MAG(ST¨MI)///L£PRI

Jw., w otoku
///bTa¨DNñR(UM£/RU)
Część liter uszkodzona.

1,35 g
21 mm
niedobity

Bft 502 v

1106. Jw., w otoku
(̈ MAGS)T¨MIchabL(£PR)I
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
¨MñNbTa¨DN(ñRUM)£P(R)U      

1,34 g
20,7 mm
pęknięty

Bft 502 v

1107. Jw., w otoku
¨MaGST(¨M///A)bL(£PR)I  
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MñNc(TA¨DN)ñRUM£P(R)U 
 Stempel poruszony.

1,13 g
20,5 mm

Bft 502 v

1108. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨MaGST¨MIchabL¨(PRI£)
Stempel lekko przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
///NbTa¨DNñ(R)UM¨(PRU)
Stempel przesunięty.

1,54 g
20 mm

Bft 503

1109. Jw., w otoku
¨MaGS//(M)Icha(b)L¨PRI£
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈M)ñNb(Ta )̈DNñRUM¨PRU

Stempel przesunięty.

1,51 g
20,8 mm
popękany

Bft 503

1110. Jw., w otoku
¨/AGSTMI(ch//L¦PRI£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M///Ta/DNñRUM¨PRU)
Stempel  przesunięty.

1,42 g
20,3 mm
wytarty

Bft 503 v

1111. Jw., w otoku
¨(M///T¨MI//Ab/¦/RI)£
Stempel mocno przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA¨D///PRU)
Stempel przesunięty. 

1,46 g
20 mm
wytarty

Bft 503 v

1112. Jw., w otoku
(¨M/GS)/¨MI(chab///£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(bTA¨DNñ///¨)P(RU)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,45 g
19,7 mm
wytarty
popękany

Bft 503?
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1113. Jw., w otoku
(̈ MAGST¨MI)ch(abL)£(P)//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(a/D/ñ)RU(M/PR)/
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

1,25 g
20 mm
wytarty

Bft 504?

1114. Jw., w otoku
///(GST¨)MIchAb(L)£(PRI£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨Mñ NbTA///ñRUM¢PRU
Stempel poruszony, przesunięty.
Część liter uszkodzona.

1,61 g
18,5x20 mm
krążek niereg.

Bft  505?/506?

1115. Jw., w otoku
¨M(aGS)T¨M(Ic///£)PRI£

Jw., w otoku
//(ñ)NbTa¨(DNñR)UM£(PR)/   
Na legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety. Ślady pęknięcia stempla.

1,74 g
21,2mm
wytarty 
popękany

Bft 506

1116. Jw., w otoku
¨Ma(GS///I//abL£PRI)£
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(MñNbTa¨D/ñR///R)U
Powierzchnia skorodowana.

1,73 g
21 mm
popękany
wytarty

Bft 506

1117. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨MIch)abL£PRI£ 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨M(ñNbTa¨D/ñRUM)£P(RU)  
Stempel lekko przesunięty.

1,57 g
20 mm

Bft 506

1118. Jw., w otoku
¨MAG(ST¨MI//a)bL£PRI£

Jw., w otoku
¨MñN(bTa¨DN)ñRUM(£)/RU  
Stempel  przesunięty.

1,54 g
20,2 mm
wytarty

Bft 506 

1119. Jw., w otoku
¨MaGST¨MIc(h/bL£)PRI£   
Stempel poruszony. Pole monety 
wytarte.

Jw., w otoku
¨MñNbT(a//NñR)UM(£/R)U   
Powierzchnia skorodowana.

1,54 g
21 mm

Bft 506

1120. Jw., w otoku
¨MaGST¨MIchabL£P(RI£)

Jw., w otoku
/̈(O)NbTa¨DNñ(R)UM£(PRU) 

1,40 g
20,5 mm
popękany

Bft 506

1121. Jw., w otoku
(¨/AGST¨MIchAbL£PRI)£
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN)bTa¨D(Nñ///£P/U)
Stempel  przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety. 

1,35 g
20,5 mm
wytarty

Bft 506

1122. Jw., w otoku
(¨///¨M)Ich(ab)L£(//I£)

Jw., w otoku
¨M(ñN///ñRUM£PRU)
Stempel przesunięty.

1,50 g
20,6 mm
wytarty
pęknięty

Bft 506?

1123. Jw., w otoku
(¨)MaGS(T¨MIchabL£PRI£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
/(MñNbTA¨D)NñRU(M£)///
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,28 g
20 mm
wytarty

Bft 506?

1124. Jw., w otoku
¨(M)AG(ST)¨MIchabL£PRI£ 
Powierzchnia skorodowana. 
Wzdłuż krawędzi i w polu wgłę-
bienia po innej monecie.

Jw., w otoku
¨M(ñN)bTa/DNñRU(M£P)RU
Ślady uszkodzenia stempla.

1,22 g
21 mm

Bft 506?

175



1125. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨MaGST¨M(Ich///R)I£
Stempel przesunięty, niedobity.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
///(bT)a¨DNñRUM£///
Stempel  mocno przesunięty.

1,49 g
20,2 mm
krążek niereg.
nadkruszony 
niedobity

Bft 506? 508?

1126. Jw., w otoku
¨MAGST¨MIc(hA//£/R/£)
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia skorodowana.  

Jw., w otoku
¨(MñNb///NñR)UM£PRU
Stempel przesunięty. Część liter  
uszkodzona.

1,13 g
21 mm
niedobity

Bft 506? 508?

1127. Jw., w otoku
(¨///M)Ic(h///£PRI£)
Stempel mocno przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety. 

Jw., w otoku
(¨MñNbTA¨DNñ)///
Powierzchnia skorodowana.

1,45 g
20 mm
wytarty

Bft 506-509

1128. Jw., w otoku
¨(MAGST¨/IchAbL£P/I£)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M/(NbT/¨///£P)RU£
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

1,56 g
20,5 mm
wytarty 
krążek niereg.

Bft 509 (Av.), 
510 (Rv.)

1129. Jw., w otoku
¨(MaGST¨MIcha)bL£PRI£   
Stempel poruszony. Część przy-
krawędna liter nadgnieciona.

Jw., w otoku
(¨Mñ/bTa//N)ñRUM£P(RU) £  
Stempel przesunięty.

1,24 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 509 v (Av.), 
510 (Rv.)

1130. Jw., w otoku
( /̈aGS)T¨MIchab(L£P)RI£
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNbT/̈ DNñ)R(UM£PRU£)
Stempel poruszony, przesunięty.
Część liter uszkodzona.

1,28 g
20,5 mm
wytarty

Bft 509 v (Av.),
510 (Rv.)

1131. Jw., w otoku
¨(MaGS///hA)bL¨PR  
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨/ñNbTa¨DNñRUM£PRU£)
Stempel przesunięty.

1,14 g
20 mm 
wytarty
nadkruszony

Bft 510

1132. Jw., w otoku
¨MAG(ST///AbL¨PR)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///(b)Ta¨DNñRU(M///£)
Stempel przesunięty, niedobity.

1,63 g
20 mm
wytarty

Bft 510?

1133. Jw., w otoku
¨MA(GS)T¨MIc(hAb)L£P(RI)

Jw., w otoku
¨MñN(bT)a¨DNñ(RU/£PRU)£

1,57 g
20 mm
wytarty

Bft 511

1134. Jw., w otoku
¨MAGST¨M(IchA///£//I)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨M)ñNcTA¨(DNñ///£PRU£)
Stempel  przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety. 

1,41 g
21 mm
wytarty

Bft 511?

1135. Jw., w otoku
¨M(AGST///Ab)L£PRI
Stempel mocno poruszony. 
W polu negatyw tarczy Zakonu.

Jw., w otoku
¨M(ñNbTa/DNñRU•PR)U£
Stempel przesunięty.

1,20 g
20,3 mm
wytarty

Bft 511 (Av.), 
512 v (Rv.)
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1136. Jw., w otoku
//(A/ST)¨MIchabL£PRö

Jw., w otoku
//(ñ//Ta)¨DNñRUM£PR(U£) 

1,55 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 512

1137. Jw., w otoku
¨Ma(GST¨MIch)abL£PRI
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
//(ñNb)Ta¨DNñ(RU///£)
Stempel mocno przesunięty.

1,47 g
21 mm
wytarty

Bft 512?

1138. Jw., w otoku
¨MaG(S)T¨MIc(h)abL£PR(I£)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbTa¨DNñRUM£P(RU)£
Stempel przesunięty.

1,36 g
21 mm

Bft 514

1139. Jw., w otoku
//(A)GST¨MIchA(bL£PRI£)
Stempel pęknięty, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨/ñN)bTa¨DN(ñR//RU£)
Stempel mocno przesunięty.

1,47 g
20,5 mm
niedobity
popękany

Bft 514?

1140. Jw., w otoku
(¨)MaGST¨MIchabL¨PRI(£)
Ślady pęknięcia stempla.

Jw., w otoku
(̈MñN)bTa¨DNñRUM¨PRU£   

Ślady pęknięcia stempla.

1,45 g
20 mm

Bft 515

1141. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨MIch)abL(¨)PRI£
Stempel  przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ )Mñ(Nc)Ta(̈ D/ñ)RU(M£PR)U£
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,45 g
20,6 mm
wytarty

Bft 516

1142. Jw., w otoku
(¨/AGT/¨¨MIchA///RI£)
Stempel powtórnie odbity.

Jw., w otoku
(¨Mñ)///DNñRU(M)£PRU£
Stempel przesunięty.

1,40 g
20,5 mm
skorodowany

Bft 516?

1143. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między obwód-
kami perełkowymi
¨MaG(ST¨MIchAb)L¨P(RI£)  
Krawędzie wytarte.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(̈ )Mñ(Nb)Ta¨DNñRUM£PR(U£)
Stempel poruszony.

1,30 g
21 mm

Bft 517

1144. Jw., w otoku
(¨///ST¨M(IchAb)L£PR/(£)  
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨)MñNb(Ta¨DNñR///RU£)
Stempel mocno przesunięty.

1,12 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 518?

1145. Jw., w otoku
/(///T¨MIchabL£PRI£)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
¨Mñ(Nb/a¨D/ñ//U£)
Stempel przesunięty.

1,16 g
19,5 mm
wytarty

Bft 518?

1146. Jw., w otoku
¨MaGS//(MIc/AbL)¨PR
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

Jw., w otoku
(¨/ñN//A/DN)ñRUM£PRUI
Stempel mocno przesunięty.

1,44 g
21 mm
niedobity

Bft 519  (Rv.),
510? (Av.)

1147. Jw., w otoku
¨MaGS(T¨M/chab//P)R¢
Część liter wytarta.

Jw., w otoku
(̈ /ñNb)Ta¨D(NñR)U(M¨PRUI)
Stempel przesunięty.

1,70 g
20,8 mm

Bft 522
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1148. Jw., w otoku
¨M(aGST¨M)I(chAb///R)¢  
Stempel, przesunięty. Część liter 
uszkodzona.

Jw., w otoku
¨(MñNbT)///ñRUM¨PRUI
Stempel poruszony, przesunięty.

1,58 g
20,5 mm
wytarty

Bft 522

1149. Jw., w otoku
¨MaG(ST¨M/cha)///PR¢
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨M(ñNbTA//NñRUM¨)PRUI   
Stempel przesunięty.

1,35 g
20x21 mm

Bft 522

1150. Jw., w otoku
¨MaG(ST///chabL¨PR/)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñNb(TA¨DN)ñRU/¨PR/I   
Stempel przesunięty.

1,73 g
21 mm
wytarty
skorodowany

Bft 522?

1151. Jw., w otoku
//(AGST///hAbL£PR//)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nie porysowane.

Jw., w otoku
(¨M///A¨DNñ/U)///
Stempel przesunięty. Powierzch-
nie porysowane.

1,59 g
19x20 mm
wytarty
zawyż. % Cu

Bft IV/9

1152. Jw., w otoku
(¨Ma)GST¨MIc(h//L£PRI)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨MñN/T(A¨D//TA)/PR
Przebicie stempla. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety. 

1,26 g
21,3 mm
niedobity

Bft IV/9

1153. Jw., w otoku
/(MA)GST¨MIc(h)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///N)ñRUM£P(RU£)

1,52 g
21 mm
niedobity

Bft IV/9

1154. Jw., w otoku
//AGST¨MIchAcL£///
Stempel mocno przesunięty. 

Jw., w otoku
(¨Mñ)NbTA¨(D)///
Stempel mocno przesunięty. Śla-
dy pęknięcia stempla.

1,50 g
20 mm
skorodowany
krążek niereg.

Bft IV/9

1155. Jw., w otoku
(¨/A/S//MIchAb//PRI£)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nie porysowane.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA¨)///
Stempel przesunięty. Powierzch-
nie porysowane.

1,27 g
20 mm
wytarty

Bft IV/9

1156. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
¨(M)AGST(ÕMI//A)bLÕPRR¨  
Stempel powtórnie odbity.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
¨MñNbTAÕDNñ(R///RI)
Stempel poruszony.

1,72 g
21,5 mm

Bft 525

1157. Jw., w otoku 
(¨M)AGS(T)ÕMIchAb///I
Ślady zużycia stempla. Stempel 
przesunięty.

Jw., w otoku 
(¨MñNbTAÕD)NñRUM(ÕPRI)
Stempel przesunięty.

1,72 g
21 mm

Bft 525

1158. Jw., w otoku
¨MAGS/(ÕMIc//bLÕPRI)  

Jw., w otoku
(¨)MñNbTAÕDNñ//(MÕPRI)
Stempel przesunięty.

1,70 g
20 mm
pogięty

Bft 525

1159. Jw., w otoku
(¨)MAGSTÕMIc(hAbLÕPRI) 
Poruszenie stempla. 

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕDNñRUM//RI)
Stempel poruszony. Część przy-
krawędna liter nadgnieciona.

1,54 g
20,8 mm

Bft 525
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1160. Jw., w otoku
(¨MAGS///chAb)LÕPRI

Jw., w otoku
¨MñNbT/(ÕDNñ)RUMÕPRU
Ślady pęknięcia stempla. 

1,51 g
20,8 mm
zawyż. % Cu
skorodowany

Bft 525

1161. Jw., w otoku
//(A/STÕMIchAbLÕP)//
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

Jw., w otoku
(¨MñNb/AÕ)DNñR(UMÕP)//
Stempel przesunięty. Część przy-
krawędna liter nadgnieciona.

1,37 g
21 mm

Bft 525

1162. Jw., w otoku
(¨///MIch)AbLÕPR(I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///AÕDNñ///MÕ/R/
Stempel przesunięty.

1,57 g
20 mm
wytarty
skorodowany

Bft 525?

1163. Jw., w otoku
¨MAGSTÕMI(ch)AbLÕP(R)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN(bT)AÕDNñRUMÕPRI
Stempel przesunięty.

1,10 g
21 mm
pęknięty

Bft 525

1164. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕMIc/A)bLÕPRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDN(ñRUMÕ)PRI
Stempel przesunięty. 

1,03 g
21 mm

Bft 525

1165. Jw., w otoku
¨MAG(S///RI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨M(ñNb/A///ÕPR)I
Stempel przesunięty.

1,47 g
21 mm
wytarty

Bft 525?

1166. Jw., w otoku
(¨MAG//ÕMI///LÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbT///M)ÕPRI
Stempel przesunięty.

1,45 g
20 mm
wytarty
popękany

Bft 525?

1167. Jw., w otoku
///bLÕP(RI)

Jw., w otoku
¨M(ñN///MÕPR)I
Stempel przesunięty.

1,43 g
21 mm
wytarty 
nadkruszony

Bft 525?

1168. Jw., w otoku
/(M)AGS(TÕM)Ic(hA)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M///UMÕPRI
Stempel przesunięty.

1,61 g
21 mm
wytarty

Bft 525 
lub 526

1169. Jw., w otoku
(¨///T)ÕMIc/(Ab)LÕPRI

Jw., w otoku
/(M)ñNbTA(ÕDN)ñRUM(ÕP)//   
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,41 g
21 mm 
popękany

Bft 525 
lub 528

1170. Jw., w otoku
¨MAG(S/ÕMIc/Ab///R)I
Część przykrawędna liter nad-
gnieciona.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕ//ñ/UMÕP)//
Ślady pęknięcia stempla. Część 
przykrawędna liter nadgnieciona.

1,37 g
21 mm
wytarty
skorodowany

Bft 525 
lub 528

1171. Jw., w otoku
(¨M///AbLÕPRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
/(M)ñNbTAÕ(D)///
Stempel przesunięty.

1,68 g
18,5x20,7 mm
wytarty

Bft 525-531

1172. Jw., w otoku
¨MAG(STÕMIc//bLÕP)RI
Część otoku skorodowana.

Jw., w otoku
///(NbT)AÕDNñRU(M)///

1,51 g 
21 mm
niedobity

Bft 525-531
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1173. Jw., w otoku
¨MAG(S///AbLÕP/I)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///R)UM(ÕPRU)
Stempel przesunięty.

1,47 g
20,2 mm
popękany

Bft 525-531

1174. Jw., w otoku
¨(M///A)bLÕPRI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
//(ñ)NbTAÕDN(ñ)///
Stempel przesunięty.

1,44 g
20,5 mm

Bft 525-531

1175. Jw., w otoku
///(hA)bLÕPR(I)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨(MñNbTAÕ///RU)
Stempel przesunięty.

1,37 g
19,5 mm
wytarty

Bft 525-531

1176. Jw., w otoku
/(MAGS///chAbLÕP)//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/(MñNbTAÕDN)ñRU///
Stempel poruszony.

1,04 g
20,4 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 525-531

1177. Jw., w otoku
¨(MAGSTÕM///bLÕPR)I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
//(ñN)bTAÕDNñR/(MÕP)//

1,66 g
21 mm
niedobity

Bft 525-533

1178. Jw., w otoku
/(MA)GSTÕ(M/c)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕ D///RU)
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

1,66 g
19 mm
popękany

Bft 525-533

1179. Jw., w otoku
(¨MA//TÕ///AbLÕ/RI)

Jw., w otoku
(¨Mñ///AÕD///PRI)
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia popękana.

1,52 g
21 mm
wytarty
skorodowany

Bft 525 v-533 

1180. Jw., w otoku
¨(MAGST///RI)

Jw., w otoku
(¨M)ñ(N//AÕDN///MÕPRU)
Stempel mocno przesunięty.

1,42 g
20,5 mm
wytarty 
popękany

Bft 525-533

1181. Jw., w otoku
//(AGSTÕM///PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNb///DNñR///I)
Stempel przesunięty.

1,37 g
20 mm
wytarty
pęknięty

Bft 525-533

1182. Jw., w otoku
¨(M///Ic//bLÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(NbTAÕDN///PR)/
Stempel przesunięty.

1,38 g
20 mm
wytarty

Bft 525-533

1183. Jw., w otoku
(¨///AbLÕPRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MONbT///U)
U zachodzi na ¨.

1,32 g
21 mm
wytarty

Bft 525-533

1184. Jw., w otoku
¨MAGSTÕM///(I)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///ñRUMÕ(PRU)
Stempel poruszony.

1,30 g
20,6 mm
pęknięty

Bft 525-533

1185. Jw., w otoku
//(AGS///Ich///I)
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨MñNb/AÕD/ñRUMÕPRU)
Stempel przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

1,21 g
20,2 mm
popękany 

Bft 525-533
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1186. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między nadgnie-
cionymi obwódkami perełkowymi
///(G)STÕMIch(AbLÕ)///
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
///(b)TAÕDNñ(RUMÕPR)/
Stempel przesunięty.

1,64 g
20,5 mm
niedobity
skorodowany

Bft 525-536

1187. Jw., w otoku
(¨///AbLÕPRI)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
///(bTAÕDNñRU)///

1,42 g
20,4 mm
pęknięty
skorodowany

Bft 525-536

1188. Jw., w otoku
///(GSTÕMIc//bLÕPR)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(A)ÕDNñRUMÕP//
Stempel przesunięty.  Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,48 g
21 mm
wytarty

Bft 525-537

1189. Jw., w otoku
(¨///b)LÕPRI

Jw., w otoku
///TAÕD(NñRUMÕ)///
Stempel przesunięty.

1,25 g
20 mm
popękany

Bft 525-537

1190. Jw., w otoku
¨MAG(STÕMIc///PRI)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN(bTAÕ///RU/Õ//U)
Część przykrawędna liter wytarta.

1,52 g
21 mm

Bft 525-539

1191. Jw., w otoku
///(GSTÕ)MIchA(b)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
///(bTA)ÕDNñRU(MÕPRU)

1,42 g
21,5 mm
niedobity

Bft 525-539

1192. Jw., w otoku
(¨M/GS)//MIchAbLÕPRIÕ
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(Mñ/bT/ÕDN)ñRU(MÕPRI)
Stempel przesunięty.

1,20 g
20 mm
skorodowany

Bft 526

1193. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między nadgnie-
cionymi obwódkami perełkowymi
¨(MA///IchAb)//PRIÕ
Powierzchnia skorodowana.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
/(Mñ)NbTAÕD(NñRUMÕ)///
Stempel przesunięty.

1,62 g
20,5 mm
wytarty
popękany

Bft 526?

1194. Jw., w otoku
//(A//T/MIc)/AbLÕPR
Przebicie stempla. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku
(¨)//NbTAÕD/(ñR)UM//RU
Przebicie stempla.

1,64 g
21 mm

Bft 527

1195. Jw., w otoku
//(AGSTÕMIc/AbLÕPR)
Powierzchnia porysowana.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDNñ(RUMÕP/U)
Stempel przesunięty. Na powierzch-
ni złuszczenia.

1,59 g
21,5 mm
skorodowany
wygięty

Bft 527

1196. Jw., w otoku
///(MIc/AbLÕPR)
Na powierzchni złuszczenia.
W polu monety ukośny negatyw 
tarczy Zakonu.

Jw., w otoku
///(NbTAÕD/ñRU///U)
Na powierzchni złuszczenia.

1,22 g
22 mm
skorodowany
pęknięty

Bft 527
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1197. Jw., w otoku
///(G)STÕ(MI///R)

Jw., w otoku
¨MñN(bTA///RU)

1,67 g
20 mm
wytarty
pęknięty

Bft 527?

1198. Jw., w otoku
///(TÕ)MIc(hAbLÕ/R)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNb/(A///R)U/(ÕPR)U
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,33 g
21 mm
wytarty 
popękany

Bft 527?

1199. Jw., w otoku
//(AG///chAbLÕPR)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(M//bT)AÕDNñ(RU)///U

1,25 g
21 mm
skorodowany
mocno 
popękany

Bft 527?

1200. Jw., w otoku
(¨MA)GSTÕMIch(AbLÕPR)/  
Stempel poruszony, przesunięty. 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
//(ñNbT)AÕDNñRUM(ÕPRU)   
Stempel  przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,23 g
20 mm
skorodowany

Bft 527-531

1201. Jw., w otoku
///(STÕMIchAb)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕ///PRU)
Stempel przesunięty.

1,79 g
21,4 mm
niedobity

Bft 527-533

1202.    Jw., w otoku
///(GSTÕMI)chA(b)///
Stempel przesunięty, niedobity.

Jw., w otoku
(¨MñN/TAÕ)DNñ(R///RU)
Stempel przesunięty.
Część przykrawędna liter nad-
gnieciona.

1,63 g
19,4 mm

Bft 527-533

1203. Jw., w otoku
///(TÕMIchAbLÕPR)/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///ÕDNñ/UMÕPRU)

1,50 g
19,3 mm
popękany
krążek niereg.

Bft 527-533

1204. Jw., w otoku
(¨MAGSSTÕMIchAbL)///
Stempel przebity lub powtórnie 
odbity, przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNb///ñR)UMÕPRU
Stempel mocno przesunięty.

1,41 g
21 mm

Bft 527-533

1205. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIchAb)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñN///R)UMÕ(PRU)
Stempel przesunięty. 

1,38 g
20,5 mm
krążek niereg.

Bft 527-533

1206. Jw., w otoku
//(AGSTÕMIchA)bLÕ///
Część przykrawędna liter nad-
gnieciona.

Jw., w otoku
¨(MñNbTAÕ)DNñ(RU///U)
Stempel poruszony.

1,34 g
21,3 mm
skorodowany
nadkruszony

Bft 527-533

1207. Jw., w otoku
///(ST)ÕMIc(hAbL)///
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
///(ONbTAÕDN/RUMÕPRU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,28 g
21,5 mm
wytarty
pęknięty

Bft 527-533
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1208. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między nadgnie-
cionymi obwódkami perełkowymi
/(MA)GSTÕMIchAb(L)///
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
¨MñN(bTA///UMÕPR)U
Stempel poruszony.

1,30 g
21,4 mm
niedobity
popękany

Bft 527-533

1209. Jw., w otoku
///GSTÕ(MIchAbL)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN///(RUMÕP)RU
Stempel poruszony.

1,22 g
20,3 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Bft 527-533

1210. Jw., w otoku
(¨///ÕMIchA/LÕP)//

Jw., w otoku
(¨///TAÕDNñR//ÕPRU)

1,51 g
20,6 mm
wytarty

Bft 527-539

1211. Jw., w otoku
/(MA//TÕMIc/A)//
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M///AÕDN/RM)ÕPRUÕ

1,67 g
20,2 mm
skorodowany

Bft 527-528 
(Av.), 
548 v (Rv.)

1212. Jw., w otoku
(¨/A)GSTÕMIchAbLÕPRI
Litera P powtórnie odbita w stem-
plu puncą. Powierzchnia skorodo-
wana.

Jw., w otoku
(¨)MñNbTAÕDNñRUMÕ///
Stempel poruszony.

2,05 g
20 mm
popękany

Bft 528

1213. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕM///bLÕ//I)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨Mñ(Nb)TAÕ/(N/RU///RU)

1,84 g
21,8 mm
wytarty
popękany

Bft 528

1214. Jw., w otoku
¨M///(S)TÕMIch(Ab/Õ/R)I
Poruszenie stempla. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbTAÕ(DN//UMÕPRU) 
Poruszenie stempla. Część przy-
krawędna liter nadgnieciona.

1,83 g
21 mm
pęknięty
nadkruszony

Bft 528 

1215. Jw., w otoku
//(AG//ÕMIchAbLÕPR)/

Jw., w otoku
///(Nb///DNñRUMÕPRU)

1,81 g
20 mm
wytarty

Bft 528

1216. Jw., w otoku
(¨M/G)STÕ(M///I)
Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku
///ÕDNñR(UMÕ/RU)

1,72 g
21 mm
pęknięty

Bft 528

1217. Jw., w otoku
(¨///STÕMIchAbLÕPRI)
Część przykrawędna liter nad-
gnieciona.

Jw., w otoku
(¨///MÕPRU)
Stempel przesunięty.

1,70 g
20,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528 

1218. Jw., w otoku
(¨)MAGSTÕM(Ic///LÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNbTAÕDNñR)UMÕ(PRU)  
Ślady zużycia stempla. Stempel 
poruszony, przesunięty.

1,69 g
22 mm
pęknięty

Bft 528

1219. Jw., w otoku
¨MAG//(ÕMIchAb)LÕPR(I)  
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨Mñ//TAÕDN(ñR)UMÕ(PRU)   
Ślady uszkodzenia stempla.

1,69 g
20 mm

Bft 528
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1220. Jw., w otoku
¨MAGSTÕMIc(hAbL)ÕPRI  
Ślady uszkodzenia stempla.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDNñRU(MÕP/U)
Stempel przesunięty. Litery TA po-
wtórnie odbite w stemplu puncą. Po-
wierzchnia porysowana, pęknięta.

1,68 g
20,7 mm
nadkruszony

Bft 528

1221. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIchA///I)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨M///(ñRU)MÕPRU
Stempel przesunięty, niedobity.

1,66 g
20,3 mm
wytarty

Bft 528

1222. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIchA/L)ÕPRI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. Ślady uszkodzenia 
stempla.

Jw., w otoku
¨(M/NbT/ÕDNñRUMÕP/U)
Powierzchnia skorodowana.

1,65 g
22 mm
wytarty

Bft 528

1223. Jw., w otoku
¨MAG(STÕM///LÕP)RI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///RUMÕPRU)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,65 g
20 mm
skorodowany

Bft 528

1224. Jw., w otoku
(¨M)AGS(TÕMI)chA(bLÕP)//  
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
(¨Mñ/bT)AÕDNñ(R///P/U)
Powierzchnia skorodowana.

1,64 g
21,2 mm
wytarty
pęknięty

Bft 528 
lub 530 

1225. Jw., w otoku
¨MAGST(Õ//chAb/ÕP/I)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
¨(MOObTATAÕD//U)MÕPRU   
Przebicie stempla.

1,63 g
21,2 mm
pęknięty

Bft 528

1226. Jw., w otoku
(¨M)AGSTÕMIch(Ab)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕD/ñRU/)ÕPRU.
Stempel  przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

1,62 g
20 mm

Bft 528 v

1227. Jw., w otoku
(¨M/GS)TÕMIc//bLÕPRI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbT(AÕDNñR)UMÕPRU
Stempel poruszony, przesunięty.

1,62 g
21 mm
nadkruszony
pęknięty

Bft 528

1228. Jw., w otoku
///(TÕ)MIchA(b//P/I)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨//NbTAÕDN///Õ/RU)
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

1,61 g
21 mm
wytarty
pęknięty

Bft 528

1229. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
///(GS///AbLÕPRI)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
///(ñR)UMÕ(PRU)

1,60 g
20,2 mm
wytarty
popękany
skorodowany

Bft 528 
lub 529

1230. Jw., w otoku
¨/(AGSTÕ//c//bL)ÕPRI
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
///(Nb)TAÕD(N)ñRUMÕ(PRU)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,60 g
20,5 mm

Bft 528
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1231. Jw., w otoku
(¨M)AGS(TÕMIc///LÕ)PRI
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨M///TA)ÕDNñRUMÕPR(U)
Stempel poruszony. 

1,60 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 528

1232. Jw., w otoku
¨(MAGSTÕMIc///LÕP)RI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(M///ÕD)NñRUMÕ/RU
Stempel poruszony.

1,60 g
21 mm
skorodowany

Bft 528

1233. Jw., w otoku
///(GST)ÕMIc(hAbL)///

Jw., w otoku
(¨M///ÕDNORUMÕ/RU)
Poruszenie stempla.  

1,60 g
20,7 mm
wytarty

Bft 528

1234. Jw., w otoku
¨(M)/GSTÕ(M)IchAbLÕPRI
Stempel lekko przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbT(AÕDNñRUMÕ//U)
Ślady pęknięcia stempla.

1,59 g
21 mm

Bft 528

1235. Jw., w otoku
¨/(A)GSTÕMIchAbLÕPRI

Jw., w otoku
¨MñNb/(AÕ)DNñRUMÕPRU

1,59 g
20,7 mm

Bft 528

1236. Jw., w otoku
¨MA(G//ÕMI///b///RI)
Powierzchnia popękana na sku-
tek korozji. Część przykrawędna 
liter nadgnieciona.

Jw., w otoku
(¨Mñ)Nb(TAÕD)/ñRUMÕP(RU) 
Stempel pęknięty, przesunięty. Część 
przykrawędna liter spłaszczona. 

1,58 g
20,6 mm

Bft 528

1237. Jw., w otoku
(¨M///TÕ)MIchAbLÕ(PRI)

Jw., w otoku
/(MñNbTAÕ)DNñRU(MÕPR)/   
Stempel mocno poruszony. Na le-
gendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

1,57 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Bft 528

1238. Jw., w otoku
(¨MAGST)ÕMIch(A//ÕPRI)   
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. Powierzchnia sko-
rodowana.

Jw., w otoku
¨(Mñ)Nb(TAÕD//RU)MÕPRU   
Stempel przesunięty.

1,56 g
21 mm

Bft 528

1239. Jw., w otoku
/(MAGSTÕch//L)///
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku
(¨M///TAÕDNñRUMÕPRU)
Stempel przesunięty.

1,54 g
21 mm
wytarty

Bft 528

1240. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕ)MIchAbL(ÕPRI)  
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTAÕD)NñRUMÕPRU   
Stempel przesunięty.

1,53 g
30,2 mm

Bft 528

1241. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕMI)chAbLÕPRI   
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕD(NñRUMÕ)PRU   
Stempel przesunięty.

1,53 g
21 mm

Bft 528

1242. Jw., w otoku
//(AGS)TÕMIc(hA///RI)

Jw., w otoku
/(M///NñRUMÕ//U)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,52 g
21 mm
wytarty
popękany

Bft 528

1243. Jw., w otoku
(¨///STÕ/Ic/AbLÕPRI)

Jw., w otoku
(¨MñNbT///ñR//ÕP)//

1,51 g
21 mm
wytarty
skorodowany

Bft 528
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1244. Jw., w otoku
¨MAGST(ÕM)IchAbLÕ(PRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTA)ÕDNñR(UMÕ)PRU 
Powierzchnia popękana.

1,51 g
21 mm

Bft 528

1245. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕMIchAbLÕ)PRI

Jw., w otoku
¨Mñ(N/TAÕ/ñRUMÕPRU)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,51 g
22 mm
popękany

Bft 528

1246. Jw., w otoku
/(MA/TÕ/Ic///PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN)///RU(MÕP)Ï
Stempel przesunięty.

1,51 g
20 mm

Bft 528

1247. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową  
z orłem. W otoku między nadgnie-
cionymi obwódkami perełkowymi 
/(MAGSTÕ)///hAbLÕP(RI)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
/(MñNbTAÕDNñR)UMÕPR(U)
Stempel poruszony.

1,50 g
20,2 mm
pęknięty

Bft 528

1248. Jw., w otoku
¨(MA)GSTÕM(Ich AbLÕPR)I
Stempel przesunięty. W polu mone-
ty ukośny negatyw tarczy Zakonu.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕ/(NñRUM)ÕPRU
Stempel  przesunięty.

1,50 g
21,5 mm

Bft 528

1249. Jw., w otoku
¨MAGSTÕ(MI///Õ)PRI
Powierzchnia popękana.

Jw., w otoku
¨MñNb(T///M)ÕPRU
Ślady pęknięcia stempla.

1,50 g
20,6 mm
niedobity

Bft 528

1250. Jw., w otoku
///(GSTÕM)///AbLÕPRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA///ñRUMÕP)//
Stempel poruszony. Część przykra- 
wędna liter nadgnieciona.

1,49 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 528

1251. Jw., w otoku
¨MA(G//ÕMIc)hAbLÕPRI
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNb(TAÕDN)ñRUM(ÕPR)U   
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. 

1,49 g
21 mm
wygięty

Bft 528

1252. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕ///c/AbLÕP)//

Jw., w otoku
¨(Mñ///AÕD)NñRU//PRU
Stempel przesunięty.

1,48 g
20,3 mm
wytarty 
popękany

Bft 528 
lub 530

1253. Jw., w otoku
///(GSTÕMIchA)bL(ÕP)//
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA///RUMÕ/RU)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,47 g
21 mm
skorodowany

Bft 528

1254. Jw., w otoku
//(AGSTÕ///b)LÕPRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨)//NbTAÕ(DNñ)RUM(ÕPRU)
Ślady uszkodzenia stempla.

1,46 g
21,8 mm
pęknięty

Bft 528

1255. Jw., w otoku
(¨MA///IchAbLÕPRI)
Część przykrawędna liter nad-
gnieciona.

Jw., w otoku
¨MñN(b///NñRUMÕPRU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,46 g
20,8 mm
skorodowany
popękany

Bft 528 
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1256. Jw., w otoku
¨(MAG///MIchAbLÕPRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(Nb)TA(ÕDNñR/M)ÕPRU

1,46 g
21 mm
wytarty

Bft 528 
lub 529

1257. Jw., w otoku
¨MAGSTÕ(MI///LÕP)RI

Jw., w otoku
¨Mñ///ÕDNñRUMÕ(P)RU
Stempel lekko przesunięty.

1,44 g
20 mm
niedobity

Bft 528

1258. Jw., w otoku
(¨)MAGSTÕM(IchA)b(LÕPRI)  
Ślady uszkodzenia stempla. Stem-
pel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNb)TA/(D/ñR)UMÕPRU   
Stempel przesunięty.

1,43 g
21 mm
pęknięty 

Bft 528

1259. Jw., w otoku
(¨M///ÕM)Ic/AbLÕPRI
Ślady uszkodzenia stempla.

Jw., w otoku
(¨///A)ÕDNñRU(MÕ)PR(U)
Stempel poruszony.  Powierzchnia 
skorodowana.

1,43 g
21 mm
niedobity
popękany

Bft 528

1260. Jw., w otoku
(¨MA)GSTÕMIchAbL(ÕPRI) 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MOäbTAÕDNñ(R)U(MÕ/Õ)PRI    
¨ zachodzi na M. Stempel po-
wtórnie odbity lub przebity. Tar-
cza zdeformowana. 

1,43 g
22 mm 
popękany
nadkruszony

Bft 528 

1261. Jw., w otoku
///(GSTÕMIc///L)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///ñ)RU(MÕPRU)

1,42 g
21 mm
wytarty

Bft 528 

1262. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
¨(M/GSTÕMIch///ÕP)RI
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
(¨M)ñNbT(AÕ//ñ)RUMÕPRU
Stempel  przesunięty.

1,42 g
21 mm

Bft 528

1263. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕMI)chAbLÕPRI

Jw., w otoku
¨M(ñN/TAÕD)NñRU(MÕP)RU   
Stempel  przesunięty.

1,41 g
21 mm

Bft 528

1264. Jw., w otoku
(¨MA///MIc/Ab)LÕPRI
Powierzchnia popękana.

Jw., w otoku
(¨MñN)bTAÕDNñRUMÕ(PRU)  
Stempel poruszony. Pole monety 
porysowane.

1,41 g
21,3 mm
krążek niereg.

Bft 528 
lub 529

1265. Jw., w otoku
(¨M///chAbLÕPRI)
Powierzchnia popękana. Część 
przykrawędna liter nadgnieciona.

Jw., w otoku
(¨M/NbTAÕDNñRUMÕPRU)
Powierzchnia popękana. Część 
przykrawędna liter nadgnieciona.

1,41 g
20,5 mm
skorodowany
krążek niereg.

Bft 528 
lub 529

1266. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕ///I)
Stempel niedobity.

Jw., w otoku
¨(MñNbTA///M)ÕPRU
Stempel poruszony. Powierzchnia 
popękana.

1,38 g
20 mm
pęknięty
wytarty

Bft 528

1267. Jw., w otoku
(¨MAGS///chA)bLÕPRI

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕD(N//MÕPRU)

1,38 g
21,4 mm

Bft 528 
lub 529
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1268. Jw., w otoku
¨M(AGSTÕ//chAb)///RI

Jw., w otoku
///NbTAÕDNñ(R)UMÕP(RU)

1,38 g
20,5 mm
popękany 
skorodowany

Bft 528 

1269. Jw., w otoku
¨MAG///(MI///LÕPRI)

Jw., w otoku
(̈MñNbT)AÕD(N/R)UMÕ(PRU)

1,37 g
20 mm
skorodowany
nadkruszony

Bft 528 
lub 529

1270. Jw., w otoku
¨(M)A(G///MI)chAbLÕPR(I)  
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕ(D//RUMÕPRU)
Stempel przesunięty.

1,37 g
20,2 mm
popękany

Bft 528 
lub 529

1271. Jw., w otoku
¨MAGSTÕMI(c//ÕPRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕ(DN)ñRU(MÕ/R)U  
Stempel przesunięty.

1,36 g
20 mm

Bft 528

1272. Jw., w otoku
(¨)MAGSTÕMIchAb(L///I)

Jw., w otoku
¨MñN(bT///ñ)RUMÕPRU

1,36 g
23 mm

Bft 528

1273. Jw., w otoku
¨M(AGSTÕMIchAb)LÕPRI   
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(̈ Mñ)NbT(AÕDN)ñRUMÕ(PRU)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,35 g
20 mm
pęknięty

Bft 528

1274. Jw., w otoku
¨(MA///IchAbLÕPRI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨(Mñ///NñRUMÕPR)U
Stempel przesunięty.

1,35 g
20,5 mm
wytarty 
popękany

Bft 528 
lub 529

1275. Jw., w otoku
¨MAGSTÕ(MIchA)bLÕPRI

Jw., w otoku
¨M(ñNb)TAÕDNñ(RUMÕPÏ)

1,35 g
21 mm

Bft 528

1276. Jw., w otoku
¨MA(GST///chAbLÕPR)I

Jw., w otoku
¨(M///TAÕ)DNñ(R)//ÕPRU
Stempel poruszony.

1,34 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528 
lub 529

1277. Jw., w otoku
¨M(AG//ÕMI///b)LÕPRI
Przebicie stempla. 

Jw., w otoku
(¨MñNb///M)ÕPRU
Przebicie stempla. 

1,34 g
21 mm
nadkruszony 
skorodowany

Bft 528

1278. Jw., w otoku
(¨)MAGST(ÕMI)chAbLÕ(PRI)   
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨M(ñNb)TAÕD(N/RUM)ÕPRU   
Stempel przesunięty.

1,33 g
20,6 mm
popękany

Bft 528

1279. Jw., w otoku
(¨///S)TÕMIchAbLÕPRI

Jw., w otoku
¨M(ñ)///DN(ñR)UMÕPRU
Stempel przesunięty.

1,33 g
20,6 mm

Bft 528

1280. Jw., w otoku
(¨MAG)//ÕMîch(A/LÕPRI)   
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTAÕDNñ(RUMÕ)///
Stempel przesunięty.

1,33 g
19,6 mm
popękany

Bft 528
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1281. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
(¨MAGSTÕMIc/AbLÕPRI)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
(¨/ñ/b/AÕDNñRU)MÕPRU

1,32 g
19x21,6 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528

1282. Jw., w otoku
¨MAGSTÕMI(chAbL)ÕPRI  
Pod pierwszym Õ punkt. Stempel 
przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDNñRU(MÕPR)U   
Stempel przesunięty.

1,30 g
21 mm

Bft 528 v

1283. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕM///b)LÕPRI

Jw., w otoku
(¨)MñNbTAÕDNñ(R//ÕPRU)   
Część legendy nadgnieciona.

1,30 g
21,3 mm
skorodowany
popękany

Bft 528

1284. Jw., w otoku
¨MA(GST)ÕMIchAb(L//R)I
Stempel lekko przesunięty.

Jw., w otoku
(¨)MñNbTAÕD/(ñ)RUMÕPRU
Stempel lekko przesunięty. Ślady 
pęknięcia stempla.

1,29 g
22 mm

Bft 528

1285. Jw., w otoku
(¨//GS/ÕM)Ic(hA//ÕPRI)

Jw., w otoku
¨(MñNb TAÕD//RUM/P/U)
Powierzchnia popękana. Ślady 
zużycia stempla.

1,29 g
19x21 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528 
lub 530 

1286. Jw., w otoku
¨M(AG///MIchA///RI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M/NbTA)ÕDN///(M)ÕPRU
Stempel przesunięty. 

1,27 g
20,8 mm
wytarty

Bft 528 
lub 529

1287. Jw., w otoku
(¨//GSTÕMIc///L//RI)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
(¨Mñ///AÕDNñR/MÕPRU)
Ślady uszkodzenia stempla. Stem-
pel przesunięty.

1,27 g
20,4 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528

1288. Jw., w otoku
¨(MAG///Ic/AbL)ÕPRI

Jw., w otoku
(¨M///TAÕ)DNñRUM(ÕPRU)
U zachodzi na ¨. Stempel poru-
szony.

1,27 g
21,2 mm
wytarty

Bft 528 
lub 529

1289. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕM///A)bLÕP(RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ///Õ)DNñRU///(RU)
Stempel przesunięty.

1,26 g
21 mm
wytarty 
popękany 

Bft 528 
lub 530

1290. Jw., w otoku
(¨/A/STÕMI)chA/(LÕPRI)

Jw., w otoku
(¨/ñ//T)AÕDN(ñRUM)ÕPRU

1,24 g
21 mm
wytarty

Bft 528

1291. Jw., w otoku
(¨MA//TÕ///AbLÕPRI)

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕDN/RU/ÕPRU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,23 g
20,5 mm
skorodowany
krążek niereg.

Bft 528
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1292. Jw., w otoku
¨(MAGSTÕMIc)/AbLÕPRI
W polu monety ukośny negatyw 
tarczy Zakonu. Ślady uszkodzenia 
stempla.

Jw., w otoku
(¨)/ñNbTAÕDNñRU(MÕPR)U
Stempel przesunięty.

1,23 g
21 mm

Bft 528 
lub 529

1293. Jw., w otoku
(¨///STÕ/IchAb)LÕP(RI)

Jw., w otoku
/(MñNbTAÕ///ÕPRU)
Stempel poruszony.

1,21 g
21,7 mm
pęknięty
wytarty

Bft 528

1294. Jw., w otoku
¨/(A//T)/MIchAbLÕPRI

Jw., w otoku
¨MñN/(TAÕDN)ñRUMÕPRU

1,21 g
21 mm
głęb.
pęknięcie

Bft 528 
lub 529

1295. Jw., w otoku
(¨MA)GSTÕMI(c//bL/PR)I

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕD//R)UMÕPRU
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,20 g
21 mm 
zawyż. % Cu

Bft 528

1296. Jw., w otoku
¨MA(GS)TÕMI(chAbLÕP)RI  
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨(M)ñN//(A)ÕDNñRUMÕPRU
Stempel poruszony.

1,14 g
20,7 mm

Bft 528

1297. Jw., w otoku
¨MA(GSTÕMIchAbLÕ)/RI
Część przykrawędna liter nad-
gnieciona.

Jw., w otoku
¨M(ñN//AÕ)DNñR(UN)ÕPRU
Przebicie stempla. Część przykra-
wędna liter nadgnieciona.

1,14 g
22 mm
pęknięty

Bft 528

1298. Jw., w otoku
¨M(AG/TÕMIchAb)//PRI
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MñN(bT)AÕDNñRU(MÕPR)U   
Stempel poruszony.

1,12 g
21 mm
zawyż. % Cu

Bft 528

1299. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
¨MAGS(TÕMIch)AbLÕPRI

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
¨MñNbTAÕDN(ñRUMÕ)PRU

1,11 g
21 mm
popękany 
skorodowany

Bft 528

1300. Jw., w otoku
(¨MAG/TÕMI///LÕP)RI

Jw., w otoku
(¨M///AÕ)DNñ(RUMÕ)/RU

1,04 g
21 mm
głęb. pęknięcie

Bft 528

1301. Jw., w otoku
¨MAGSTÕ(M)///bL PRI

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕD/(ñ/UM)ÕPRU

1,12 g
21,4 mm

Bft 528 v

1302. Jw., w otoku
¨MA(G//Õ)MIc(h//L//R)I
Poruszenie stempla.

Jw., w otoku
¨Mñ(Nb)TAÕDNñ(RUN)///U
Poruszenie stempla.

1,10 g
21 mm
pęknięty

Bft 528 
lub 530

1303. Jw., w otoku
(¨M//STÕMI//A///I)
Stempel mocno poruszony. Po-
wierzchnia skorodowana.

Jw., w otok
(¨///ÕDNñRUMÕPR)U``
Moneta przebita.

2,02 g
21 mm
popękany

Bft 528?
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1304. Jw., w otoku
(¨MAGS///AbLÕ/R)I
Moneta przebita.

Jw., w otoku
/(M)ñNbT(A//Nñ///ÕPRU)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,77 g
21 mm
pęknięty

Bft 528 
lub 529

1305. Jw., w otoku
(¨MAG///AbLÕPRI)
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

Jw., w otoku
///(Nb/AÕDNñRUMÕP)//
Stempel mocno przesunięty.

1,75 g
20,5 mm
skorodowany
popękany

Bft 528 
lub 529

1306. Jw., w otoku
/(MA)GST//Ic//(bLÕP)//

Jw., w otoku
(¨Mñ)Nb(TA)/DNñRUM//(R)U

1,67 g
20,4 mm
wytarty

Bft 528-530 

1307. Jw., w otoku
/(M/S///IchAbLÕP)//

Jw., w otoku
(¨MñN///RUMÕP)RU

1,62 g
20,6 mm
wytarty 
fałszywy

Bft 528 
lub 529

1308. Jw., w otoku
(¨/A)GST(Õ///Ab)LÕPR(I)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/(MñNbTAAÕD)NñRUM(ÕP)//   
Stempel mocno poruszony.

1,61 g
21 mm

Bft 528?

1309. Jw., w otoku
///(GSTÕM)IchAbLÕ///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNb(TAÕDN///R)U
Stempel poruszony.

1,60 g
20,5 mm

Bft 528 
lub 530

1310. Jw., w otoku
/(MAIGSTÕMIchA//ÕPR)/
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDNñ(RUMÕP/U)
Stempel mocno poruszony. 

1,58 g
21 mm

Bft 528?

1311. Jw., w otoku
(¨)///ÕMIchAbLÕPRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNb///(U)MÕPRU
Stempel poruszony.

1,55 g
21 mm
niedobity

Bft 528?

1312. Jw., w otoku
¨MAGSTÕMI(chA//I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(TA)ÕDNORUMÕPRU
Stempel przesunięty.

1,54 g 
21 mm
niedobity
pęknięty

Bft 528? 

1313. Jw., w otoku
///(GS///AbL/P/I)

Jw., w otoku
(¨Mñ///NñRUMÕP/U)
Stempel poruszony.

1,54 g
20,6 mm
wytarty

Bft 528?

1314. Jw., w otoku
¨M(AGSTÕMIc///ÕP)RI
Powierzchnia popękana. Stempel 
poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///TAÕDNñRU)MÕPRU
Stempel poruszony, przesunięty.

1,53 g
20 mm
wytarty

Bft 528?

1315. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
(¨MAG/TÕ)MIc(h//LÕPRI)
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
¨(Mñ/bTA)ÕDNñ(RUM///U)

1,49 g
20 mm
nadkruszony
krążek niereg.

Bft 528?
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1316. Jw., w otoku
///(TÕMIchAbLÕPRI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
/(MñN/T)AÕDNñR(U///RU)
Stempel uszkodzony, przesunięty.

1,45 g
21 mm
wytarty
nadkrusz. 
fałszywy

Bft 528?

1317. Jw., w otoku
(¨M///MIc///RI)
Ślady po znacznej korozji.

Jw., w otoku
¨M(ñN//AÕD)NñRUM(Õ/R)U
Powierzchnia porysowana.

1,43 g
21 mm
zawyż. % Cu

Bft 528?

1318. Jw., w otoku
///(GTÕ///LÕPRI)
Stempel poruszony. Legenda czę-
ściowo nadgnieciona.

Jw., w otoku
¨M(ñ///DNñRU)///U
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia popękana.

1,42 g
20,2 mm

Bft 528?

1319. Jw., w otoku
///(G/TÕMIchAbLÕPR)/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///TAÕDNñRUM)ÕPRU
Stempel przesunięty.

1,41 g
19,5 mm
wytarty

Bft 528?

1320. Jw., w otoku
//(A)GSTÕMIchAbLÕP

Jw., w otoku
¨(M)///AÕD(NñRUMÕ)PRU
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,41 g
21 mm
popękany

Bft 528?

1321. Jw., w otoku
//(AG)STÕ(MIch)AbLÕPR/

Jw., w otoku
¨(Mñ)NbT(AÕ///U)MÕPRU

1,37 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 528?

1322. Jw., w otoku
/(MA)///ÕMIc(/A/L)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTAÕD//R)///U
Stempel poruszony. Powierzchnia 
otoku popękana.

1,36 g
20,6 mm
pęknięty

Bft 528? 

1323. Jw., w otoku
(¨M///chAbLÕP)RI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨(Mñ///DN)ñRUMÕPRU
Stempel lekko poruszony.

1,34 g
20,4 mm
niedobity
głęb. pęknięcie

Bft 528?

1324. Jw., w otoku
///(GSTÕMIc)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨///R)UMÕPR(U)

1,34 g
20,4 mm
wytarty
popękany

Bft 528?

1325. Jw., w otoku
¨(M)AG//ÕMIc(c/Ab)LÕPR(I)   
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M/MñN/T)AÕDNñR(U///R)U   
Przebicie stempla.

1,30 g
19,7 mm

Bft 528?

1326. Jw., w otoku
//(AGSTÕM///LÕPRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///A)ÕDNñ(RUMÕ/R)U
Stempel przesunięty.

1,25 g
20 mm
wytarty
popękany

Bft 528? 

1327. Jw., w otoku
¨(MAG)STÕMIc(h)AbLÕPRI   
W polu monety ukośny negatyw 
tarczy Zakonu.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDNñRUMÕPRU
Stempel poruszony, lekko przesu-
nięty.

1,23 g
21,2 mm
pęknięty

Bft 528      
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1328. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕM///RI)

Jw., w otoku
(¨///RUMÕPRU)
Stempel poruszony. 

1,21 g
20,2 mm
skorodowany

Bft 528?

1329. Jw., w otoku
(¨///STÕMI//AbLÕPRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///NñR)UMÕPRU
Stempel poruszony,  mocno prze-
sunięty. Odprysk powierzchni 
krawędzi. 

1,18 g
20x21 mm
skorodowany

Bft 528?

1330. Jw., w otoku
(¨M///LÕPRI)

Jw., w otoku
¨///(MÕPRU)
Stempel poruszony. 

1,44 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528/529 

1331. Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
///(M)IchA(b/ÕP)//

Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
¨MñNbT(A///ÕPR)U

1,15 g
20,5 mm
niedobity

Bft 528/529

1332. Jw., w otoku
///(GSTÕM)///AbLÕP//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN///(ñRU///U)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,74 g
20,3 mm
wytarty
skorodowany

Bft 528 
lub 330

1333. Jw., w otoku
(¨MAGS/ÕMIc/AbLÕP/I)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(bT)A DNñ(RUM)///
Stempel przesunięty.
Trzy wgłębenia o różnym kształcie.

1,65 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 528 
lub 530

1334. Jw., w otoku
¨MAGSTÕMIc(h///RI)

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTAÕD(NñR)UM///

1,65 g
20,6 mm
niedobity

Bft 528 
lub 530

1335. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIc///ÕPRI)

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕDNñ///M)///
Stempel przesunięty.

1,63 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 528 
lub 530

1336. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
//(AGS///bLÕPR)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
(¨MñNbTAÕ//ñR///U)
Ślady pęknięcia stempla.

1,58 g
20,3 mm
wytarty

Bft 528–530

1337. Jw., w otoku
(¨A)GSTÕ(M///AbLÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ/b/A)ÕDNñR(U///U)
Stempel przesunięty.

1,57 g
20,3 mm
popękany 
zawyż. % Cu 

Bft 528 
lub 530

1338. Jw., w otoku
(¨M/GSTÕMIc/AbLÕ//I)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTA(ÕD/ñR///RU)
Stempel poruszony.

1,52 g
21 mm
pęknięty
skorodowany

Bft 528 
lub 530
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1339. Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
//AGSTÕM(I//AbL)///
Stempel przesunięty. Rysy na po-
wierzchni.

Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W otoku
/(M)ñN//AÕD/ñRU(M)///
Stempel poruszony, przesunięty.

1,51 g
20,5 mm
wytarty

Bft 528 
lub 530

1340. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIchAbLÕ)///
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTADN)ñRU(MP)//
Stempel przesunięty.

1,47 g
20,6 mm
wytarty

Bft 528 
lub 530

1341. Jw., w otoku
(¨M)AGSTÕ(M//hAbLÕP)//
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA///RUM/P)RU
Stempel poruszony.
Powierzchnia skorodowana.

1,33 g
20,6 mm

Bft 528 
lub 530

1342. Jw., w otoku
¨MAGS///(bL)///I
Legenda nadgnieciona.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕ//ñRU///U)
Stempel przesunięty. Legenda nad-
gnieciona.

1,15 g
21 mm
popękany

Bft 528-530 

1343. Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
///(MIchAbLÕPRI)
Stempel mocno przesunięty i po-
ruszony.

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
/(M)ñNbT(AÕDNñR//PRU)
Stempel przesunięty.

1,21 g
20x22 mm
głęb. pęknięcia

Bft 528-530

1344. Jw., w otoku
(¨)MAGSTÕ(MIc/A)///
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

Jw., w otoku
///(T)AÕDNñR(UM//RU)
Stempel mocno przesunięty.

1,39 g
19,3 mm
skorodowany

Bft 528 
lub 530 

1345. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIc/A/L///I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///Nñ/UMÕ/RU)
Stempel przesunięty. Pierwsze ñ 
odbite w stemplu poziomo.

1,60 g
21 mm
popękany

Bft 528, 531-
533

1346. Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
¨(M///TÕMIc/Ab///I)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., lecz obwódka ciągła. W otoku
(¨)Mñ(N///DN)ñRUM(ÕPRU)
Legenda wytarta.

1,46 g
21 mm
skorodowany 
popękany

Bft 528, 532, 
533

1347. Jw., w otoku
(¨MAGS)TÕMIc(hAb//PR)I
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN(b/A/DN)ñRUMÕPRU

1,33 g
23 mm
popękany

Bft 528-533

1348. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
¨(MA///hAb)LÕPRI
Stempel poruszony, przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
(¨M//bT//DNñRU)MÕPRU
Stempel przesunięty.

1,52 g
20,4 mm
wytarty
popękany

Bft 528, 529, 
536?

1349. Jw., w otoku
(¨MAGS)TÕMIchA(bLÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(AÕDNñRUMÕPRU)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia popękana.

1,42 g
22 mm

Bft 528, 534-
537?
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1350. Jw., w otoku
(¨M///MIchAbLÕP)//
Legenda uszkodzona.

Jw., w otoku
(¨///AÕD/ñRUMÕPRU)
Pęknięty do połowy.

1,05 g
21 mm
nadkruszony
zawyż. % Cu

Bft 528, 529, 
534-537?

1351. Jw., w otoku
//(AG///hAbLÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///UMÕ/RU)

1,34 g
20,5 mm
skorodowany

Bft 528, 529, 
539?

1352. Jw., w otoku
///(chAbLÕPR)/
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(Nb)TAÕDN(ñRUMÕP)//
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,41g
21 mm
wytarty

Bft 528, 529, 
536, 540?

1353. Jw., w otoku
///(MIch)AbLÕPRI

Jw., w otoku
¨(MñNb///U)MÕPRU
Stempel poruszony.

1,11 g 
20 mm
niedobity
popękany

Bft 528, 529, 
536, 540?

1354. Jw., w otoku
¨///(IchAb///I)

Jw., w otoku
¨//(Nb/AÕ)D(N///MÕ)PRU

1,16 g
21 mm
wytarty

Bft 528-542

1355. Jw., w otoku
(¨M)AGST MIchAbLÕPRI 

Jw., w otoku
(¨)MñNbTAÕDNñRU(M)ÕPRU  

1,47 g
21 mm
pęknięty

Bft 529

1356. Jw., w otoku
(¨)MAG/(T//Ic/AbLÕPR)I
Stempel lekko przesunięty.

Jw., w otoku
¨Mñ//(T)AÕDNñ/(U)///RU
Stempel przesunięty.

1,32 g
20,5 mm
skorodowany

Bft 529?

1357. Jw., w otoku
(¨MAG///ch///ÕPRI)

Jw., w otoku
///(Nb///ñ)RUMÕPR(U)
Powierzchnia popękana, z ubyt-
kami.

1,33 g
21 mm
nadkruszony

Bft 529?

1358. Jw., w otoku
///(AbLÕPRI)

Jw., w otoku
(¨///ñRUMÕ//U)

0,86 g
20 mm
połówka 

Bft 529?

1359. Jw., w otoku
(¨///chAb///I)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia porysowana.

Jw., w otoku
(¨MNñb///NñRUMÕPRU)
Stempel przesunięty.

1,69 g
20,8 mm
skorodowany

Bft 535?

1360. Jw., w otoku
(¨MA)GSTÕMIc/(A/LÕ//I)
Stempel poruszony, przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MNñb TAÕD(Nñ)RU//PRU
Stempel przesunięty.

1,65 g
21,2 mm
zawyż. % Cu

Bft 535

1361. Jw., w otoku
¨M/(GSTÕM/ch)Ab(LÕ/R)I

Jw., w otoku
¨MNñbTAÕDNñRUM///U
Stempel mocno przesunięty.

1,57 g
21,3 mm
skorodowany 
nadkruszony

Bft 535

1362. Jw., w otoku
(¨M)AGSTÕ(M//hAbLÕPRI) 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MNñbTAÕDNñRU(MÕP)RU
Stempel poruszony, przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

1,23 g
21,2 mm
pęknięty 

Bft 535
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1363. Jw., w otoku
¨MAGST/MIc/(AbLÕ/RI)
Przebicie stempla.

Jw., w otoku
/(MñNT)AÕDNñRUMÕP//
Stempel poruszony.

1,17 g
21 mm
spękany      

Bft 537

1364. Jw., w otoku
///(G)STÕMI(chA)bLÕP(RI)  
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
///(N)bTÕDNñRUMÕPRU

1,47 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 538

1365. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
¨MGS/(ÕMI//AbLÕ)PRI

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
¨MñN(bTA/D/ñRU//P)RU
Stempel poruszony. 

1,53 g
21 mm
skorodowany
pęknięty

Bft 540

1366. Jw., w otoku
¨M(GSTÕ///A)bLÕ(PR)I
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MñN(b)TAÕD(NñRU)MÕPÏ
Stempel przesunięty.

1,36 g
20,6 mm
krążek niereg.

Bft 540

1367. Jw., w otoku
(¨)MGSTÕMI(c/AbLÕ//I)
Legenda uszkodzona. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨M)ñNb(TAÕDNñRUMÕPRU) 
Powierzchnia skorodowana.

1,30 g
21 mm
nadkruszony 
zawyż. % Cu

Bft 540

1368. Jw., w otoku
¨MG(S///Ab)LÕPRI

Jw., w otoku
¨(Mñ///AÕDNñRU///U)
Stempel przesunięty.

1,29 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 540

1369. Jw., w otoku
¨MGS(T//Ic/A/LÕPR)I
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñN(b///RUMÕPR)U
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,22 g
21 mm
popękany

Bft 540?

1370. Jw., w otoku
(¨MGS//MIc/AbLÕ)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
//(ñNbTA/DN/RUM/PR)U
Stempel poruszony.

1,33 g
22 mm
wytarty
popękany

Bft 540 
lub 545

1371. Jw., w otoku
/(MGST///chAbLÕPR)/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M///DNñRUMÕPRU)

1,26 g
20,7 mm

Bft 540 
lub 545

1372. Jw., w otoku
(¨MAGS//MIchAbLøPRI)
Stempel mocno poruszony. Pę-
cherzyki na powierzchni.

Jw., w otoku
¨(M///T)AÕDNñRUMÕPRU
Pęcherzyki na powierzchni.

1,31 g
21 mm
Av. niedobity
skorodowany

Bft 541?

1373. Jw., w otoku
¨M(AGST//chAbLÕPRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•DNñRUM•PR/)

1,55 g
20x21 mm
wytarty

Bft 542 v

1374. Jw., w otoku
¨(M)AGSTÕMIchAbLÕ(PR)I   
Pole monety wytarte.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•(DNñRUM)øPRU

1,53 g
20,3 mm
krążek niereg.

Bft 542 v
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1375. Jw., w otoku
(¨/A)GSTÕMI(c/A///I)

Jw., w otoku
/(M)ñNbTA(øDNñ///RU)

1,81 g
20,2 mm
niedobity
popękany

Bft 542?

1376. Jw., w otoku
(¨/AGSTÕM///PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
//(ñNbTAøD///UM)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,72 g
20,4 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 542?

1377. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIch///ÕPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAøDNñRU///RU)
Powierzchnia skorodowana.

1,60 g
20 mm
wytarty

Bft 542?

1378. Jw., w otoku
(¨MA///ÕMI///bL•)///
Stempel mocno poruszony lub 
przebity.

Jw., w otoku
///(N)b/A•DNñRUM•PR(U)

1,52 g
20,2 mm
krążek niereg.

Bft 542 v

1379. Jw., w otoku
//(AGSTÕM///LÕPR)/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
//(ñNbTA)/DNñR(U///U)
Stempel mocno przesunięty.

1,50 g
21,4 mm
złuszczenia
popękany

Bft 542?

1380. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
///(STÕMIchAb///RIÕ)
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
(¨MñNbTAÕDNñ///PRU)
Stempel przesunięty.

1,73 g
20,5 mm 

Bft 544 

1381. Jw., w otoku
///(IchAbL/PRIÕ)
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

Jw., w otoku
¨(MñNbTAÕ///RU)
Stempel mocno przesunięty.
Powierzchnia skorodowana

1,34 g
20 mm
wytarty 
popękany
skorodowany

Bft 544 

1382. Jw., w otoku
¨MGS(T/MI///LÕP/IM)
Ostatnie M zachodzi na ¨. Stem-
pel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(MñNbTAÕD///RU)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,62 g
20,7 mm
skorodowany 
popękany

Bft 545

1383. Jw., w otoku
¨MG(S)/ÕMIchAb/(ÕPRIM)  
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbT)AÕDNñRUMÕP(RU)  
Stempel poruszony, przesunięty.

1,51 g
21 mm 
pęknięty

Bft 545

1384. Jw., w otoku
¨//(S//MI//AbLÕPRIM)
Stempel poruszony, przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MñNbT(AÕDN)ñRUMÕ(PR)U  
Stempel przesunięty.

1,34 g
20,5 mm
pęknięty

Bft 545

1385. Jw., w otoku
///(chA)bLÕPR(IM)
Stempel poruszony, przesunięty, 
niedobity.

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTAÕD//RU//P)RU
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,30 g
20 mm
popękany
nadkruszony

Bft 545
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1386. Jw., w otoku
¨MG(STÕM)IchA(bLÕPR)IM 
Ostatnie M zachodzi na ¨.

Jw., w otoku
¨(MñNbTAÕDNñR)UMÕPRU   
Stempel  przesunięty. 

1,24 g
21 mm

Bft 545

1387. Jw., w otoku
(¨M/S)TÕMIchAb///M
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕDNñRUM//(RU)
Stempel  przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,19 g
21,5 mm 

Bft 545

1388. Jw., w otoku
¨MG(S///AbLÕPRIM)
Ostatnie M zachodzi na ¨.

Jw., w otoku
(¨MñNb/A/Dñ///RU)
Stempel poruszony.

1,42 g
21,5 mm
wytarty
popękany

Bft 545?

1389. Jw., w otoku
(ĂM///TÕ///b)LÕPRIM
Przebicie stempla? Ostatnie M za-
chodzi na Ă.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTA(ÕDNñRU///U)
Stempel przesunięty.

1,19 g
19 mm
popękany 
zawyż. % Cu 

zbliżony do 
Bft 545 

1390. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMIch)AbLÕP(RIM)
Stempel poruszony. Ostatne M za-
chodzi na ¨.

Jw., w otoku
(¨MOñNcTAÕDNñRUM/RU):
Przebicie stempla.

1,45 g
20,7 mm
krążek niereg.

zbliżony do 
Bft 546

1391. Jw., w otoku
¨//(GS)TÕMI///IÕ
Powierzchnia skorodowana. Na le-
gendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

Jw., w otoku
///NbTAÕ(DNñRU)///

0,80 g
20,7 mm
2/3, złamany
popękany

Bft 544 
lub 548

1392. Jw., w otoku
///GSTÕMIc///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNb(TA/D///UÕ)
Stempel przesunięty.

1,29 g
22 mm
niedobity

Bft 548?

1393. Jw., w otoku
¨MAGS(TÕM///Ab)LÕPRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(ñNbT)AÕDNR(U///R)Uc
Stempel pęknięty, przesunięty.

1,49 g
21,2 mm
wytarty

Bft 549

1394. Jw., w otoku
¨MAGST(Õ///AbL)//RI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTAÕD(N)RU(M///Uc ) 
Stempel pęknięty, przesunięty.

1,38 g
20,5 m
niedobity

Bft 549

1395. Jw., w otoku
///(STÕMIc)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///U)
Stempel przesunięty.

1,78 g
20 mm
krążek niereg.

Bft Typ V/10

1396. Jw., w otoku
¨M(AGS///L)ÕPRI
Niedobity.

Jw., w otoku
///NbTAÕDNñR(U)///
Stempel poruszony, przesunięty, 
niedobity.

1,77 g
20x21,5 mm
popękany 
krążek niereg.

Bft Typ V/10

1397. Jw., w otoku
(¨///LÕPR)/
Stempel poruszony.
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
///(bT///RUMÕP)//
Stempel poruszony.

1,75 g
20 mm

Bft Typ V/10
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1398. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
///(G)STÕMI(c)///

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
///(A)ÕDNñRU(M)///

1,68 g
21 mm
skorodowany

Bft Typ V/10

1399. Jw., w otoku
///(GSTÕM)///

Jw., w otoku
///(NñRUMÕ)///

1,66 g
21 mm

Bft Typ V/10

1400. Jw., w otoku
///(MIch//L)///

Jw., w otoku
///(Nñ//MÕPR)/
Stempel poruszony, przesunięty.

1,66 g
19,7 mm
skorodowany

Bft Typ V/10

1401. Jw., w otoku
///GSTÕM(I///RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
//(MO)NbTAÕD///UMÕ///
Stempel poruszony, przesunięty.

1,59 g
20,5 mm

Bft Typ V/10

1402. Jw., w otoku
///(S)TÕMIc(hAb//P)//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨//(NbTAD///P)RU
Stempel poruszony.

1,61 g
20,5 mm
popękany

Bft Typ V/10

1403. Jw., w otoku
¨(M)///AbLÕ(P)RI
Otok popękany.

Jw., w otoku
//(ñNbT)AÕDN(ñR)///
Stempel poruszony, przesunięty. Po-
wierzchnia popękana, złuszczona.

1,56 g
20 mm
nadkruszony

Bft Typ V/10

1404. Jw., w otoku
¨M(A///PR)I

Jw., w otoku
///(b/A)ÕDNñ(RU)///
Stempel przesunięty.

1,51 g
20 mm

Bft Typ V/10

1405. Jw., w otoku
///(ST///hAb)///
Stempel poruszony, mocno  prze-
sunięty.

Jw., w otoku
¨(MñNb///ñR/MÕP)RI
Stempel przesunięty.

1,50 g
19,8 mm

Bft Typ V/10

1406. Jw., w otoku
///(A)GSTÕM(Ic)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(R)UMÕPR(U)

1,48 g
20 mm

Bft Typ V/10

1407. Jw., w otoku
///(AbLÕPRI)

Jw., w otoku
¨MñNb TA(ÕDN)///
Stempel przesunięty.

1,48 g
21 mm
krążek niereg.

Bft Typ V/10

1408. Jw., w otoku
(¨MAGSTÕMI///RI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNb)TAÕDNñ(R)///
Stempel przesunięty.

1,47 g
20 mm
krążek niereg.

Bft Typ V/10

1409. Jw., w otoku
//(AGSTÕMIchAb)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨///bTAÕDNñR///RU)
Stempel przesunięty.

1,46 g
19 mm
wytarty

Bft Typ V/10

1410. Jw., w otoku
/(MAG///Ic)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(MÕPR)/
Stempel mocno przesunięty.

1,42 g
19 mm

Bft Typ V/10

1411. Jw., w otoku
///(GSTÕMIc)/// 
Powierzchnia popękana.

Jw., w otoku
///(bTAÕD/ñRUM)///

1,41 g
18,5x20 mm
popękany

Bft Typ V/10
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1412. Jw., w otoku
/(MAGS///bLÕ)///

Jw., w otoku
¨(Mñ///RU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety. Powierzchnia po-
rysowana.

1,40 g
21 mm
popękany
krążek niereg.

Bft Typ V/10

1413. Jw., w otoku
(¨MA//TÕ//chA)///
Stempel mocno przesunięty.
Spod srebrnej powłoki przebija 
miedź.

Jw., w otoku
(¨MGNbTAÕ)///
Stempel mocno przesunięty.
Spod srebrnej powłoki przebija 
miedź.

1,39 g
18,5x20 mm
zawyż. % Cu

Bft Typ V/10

1414. Jw., w otoku
///(G)STÕMIc/AbLÕ(PR)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/(Mñ)NbTAÕDNñRU(M)///
Stempel poruszony. Pierwsze ñ 
odbite w stemplu poziomo.

1,38 g
22 mm
niedobity

Bft Typ V/10

1415. Jw., w otoku
(¨/AGSTÕMIc/AbLÕP)//
Stempel, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨M//bTAÕDNñRUMÕP/U)
Stempel przesunięty. W otoku 
pęknięcia i złuszczenia.

1,37 g
21 mm
wytarty

Bft Typ V/10

1416. Jw., w otoku
(¨/MAGSTÕM///R)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///NbTAÕ(DNñ//MÕP)//
Stempel przesunięty.

1,35 g
20 mm
krążek niereg.

Bft Typ V/10

1417. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między nadgniecio-
nymi obwódkami perełkowymi
///(GST)ÕMIch(Ab)///

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między nad-
gniecionymi obwódkami pereł-
kowymi
¨Mñ(N///MÕ)PRU

1,33 g
19 mm

Bft Typ V/10

1418. Jw., w otoku
///(GS)TÕMIc(hAbL)///
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
///(AÕDNñ///PRU)
Stempel mocno przesunięty. 

1,33 g
20 mm
popękany
skorodowany

Bft Typ V/10

1419. Jw., w otoku
(¨///TÕMIc///PRI)

Jw., w otoku
///(TAÕDNñRUM)///
Stempel poruszony,  przesunięty.

1,33 g
21 mm
wytarty

Bft Typ V/10

1420. Jw., w otoku
///(TÕMIc)///
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
//(ñN//AÕDNñRUMÕP)//
Stempel poruszony, przesunięty.

1,32 g
21 mm
wytarty

Bft Typ V/10

1421. Jw., w otoku
(¨MAGS///PRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///(ñRUMÕPR)/
Stempel przesunięty. 

1,29 g
20,3 mm

Bft Typ V/10

1422. Jw., w otoku
///(TÕM//hAbL)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAÕD//RU///U)

1,28 g
20,8 mm
pęknięty

Bft Typ V/10

1423. Jw., w otoku
///(GSTÕM)///

Jw., w otoku
(¨///UMÕP/U)
Stempel poruszony.

1,22 g
19 mm

Bft Typ V/10
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1424. Jw., w otoku
¨MAG(STÕM)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///(NbT)AÕDNñ(R)///
Stempel przesunięty.

1,21 g
20 mm

Bft Typ V/10

1425. Jw., w otoku
///(bLÕ)///

Jw., w otoku
///(NñR)///
Stempel przesunięty.

1,21 g 
19,5 mm
zup. wytarty
nadkruszony

Bft Typ V/10

1426. Jw., w otoku
///(chAb)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨//NbT///RUMÕ)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,18 g
21 mm
krążek niereg.
pęknięty

Bft Typ V/10

1427. Jw., w otoku
(¨M//STÕMIc)///

Jw., w otoku
//(ñ)NbT(AÕ//ñRU)///

1,18 g
21 mm
pęknięty

Bft Typ V/10

1428. Jw., w otoku
¨MAG///(MIc)///

Jw., w otoku
(¨)MñNbTA(Õ)///

1,15 g
20,8 mm
popękany

Bft Typ V/10

1429. Jw., w otoku
///(ST/MIc)///

Jw., w otoku
///(Nb/AÕD)///
Stempel przesunięty.

1,10 g
20 mm
skorodowany
popękany

Bft Typ V/10

1430. Jw., w otoku
///(MIc///LÕP)//
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M///TAÕD///RU)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,10 g
19 mm
skorodowany

Bft Typ V/10

1431. Jw., w otoku  
¨MAG///(RI)
Przebicie stempla z przesunię-
ciem. Na legendzie odciśnięta 
krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNbT(AÕD)///
Stempel mocno przesunięty.

1,01 g
20,7 mm
nadkruszony

Bft Typ V/10

1432. Jw., w otoku
(¨MAG//bLÕPRI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
/(M///DNñR///P)//
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

0,96 g
19,5 mm
popękany

Bft Typ V/10

1433. Jw., w otoku
///(GSTÕ///bL//I)

Jw., w otoku
(¨M)ñNbT(A/D///PRU)
Stempel przesunięty.

0,90 g
22 mm
nadkruszony

Bft Typ V/10

1434. Jw., W polu tarcza Wielkiego Mi-
strza Zakonu z krótkim krzyżem 
jerozolimskim i pieczęcią urzędo-
wą z orłem. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
(¨)MAGSTµMI(chAbLµPR)
Stempel poruszony, przesunięty. 

W  polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi 
¨M(ñN///ñ)RUMµPI
Stempel mocno przesunięty.

1,48 g
20 mm
skorodowany

Bft 554

1435. Jw., w otoku
///(Tµ)MIc(h///µP)/
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
///(RUMµP)/
Stempel przesunięty.

1,92 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 554-556
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1436. Jw., w otoku
(¨///STµM///b/µPR)
Powierzchnia popękana, złuszczona.

Jw., w otoku
/(MñN///RUMµ)//
Legenda skorodowana, uszkodzona.

1,77 g
19 mm
nadkruszony 
krążek niereg.

Bft 554 
lub 556

1437. Jw., w otoku
¨(MAGSTµMIc///µ)PR
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
//(ONbT/µDNñRU)///
Stempel przesunięty.

1,71 g
19,3 mm
wytarty

Bft 554 
lub 556

1438. Jw., w otoku
(¨MA/S)TµMIc(h///µPR)

Jw., w otoku
//(ñ/bTAµ//ñRUMµ)//

1,65 g
19,8 mm
krążek niereg.

Bft 554 
lub 556

1439. Jw., w otoku
//(AGSTµM///bLµ)//
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
///(N)bTAµDN(ñR)UM(µP)/

1,62 g
20 mm
wytarty

Bft 554-556

1440. Jw., w otoku 
(¨MAG/TµMIchA///R)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku 
(¨¨/M///UMµ)//
Przebicie stempla. Powierzchnia 
skorodowana.

1,61 g
19 mm
wytarty

Bft 554 
lub 556

1441. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIch//LµPR)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDNñRUMµP)/
Stempel poruszony.

1,38 g
20,5 mm
pęknięty 
zawyż. % Cu

Bft 554-556

1442. Jw., w otoku
//(A//TµMIchAbLµP)/
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku
//(ñN//µDNñRUMµP)/
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,24 g
20 mm
popękany

Bft 554-556

1443. Jw., w otoku
///(µMIch)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
/(MñNb///µ)//

1,00 g
19 mm 
skorodowany

Bft 554-557

1444. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIc///LµPI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA///RUMµPR)
Stempel przesunięty.

1,60 g
19,6 mm
wytarty

Bft 555

1445. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMI)chAbLµPI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(MñNbTA)µDNñR UM(µPR)  
Ślady pęknięcia stempla.  

1,55 g
20,8 mm

Bft 555

1446. Jw., w otoku
//(A/ST)µMIch(AbLµPI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
/(MñNbT)AµDNñ(RUM)///
Stempel przesunięty.

1,52 g
19,6 mm
zawyż. % Cu

Bft 555

1447. Jw., w otoku
¨(M/GSTµMI///b)LµPI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(MñN//AµD//R)UMµPR
Stempel przesunięty.

1,46 g
20,4 mm
pęknięty

Bft 555

1448. Jw., w otoku
(¨MA//TµMIchAbLµPI)
Ślady pęknięcia stempla. Po-
wierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨M(ñ)NbTAµD///(UMµPR)
Ślady pęknięcia stempla. Na le-
gendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

1,42 g
20 mm 
pęknięty

Bft 555
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1449. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIch///µP)/
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨M(ñNbTAµ///µPR)
Powierzchnia skorodowana.

1,46 g
20 mm
zawyż. % Cu

Bft 555 
lub 556

1450. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
(¨MAGSTµMIch)AbLµ(P)/  
Stempel poruszony. 

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
¨M(ñNbTAµD//R)UMµ(PR)
Stempel poruszony

1,32 g
20,5 mm
popękany
leg. uszkodz.

Bft 555 
lub 556

1451. Jw., w otoku
/(MAGSTµ)MIc(hAbLµ)//
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨MñN)bTA(µDNñRU///R)
Stempel przesunięty. 

1,88 g
20 mm
skorodowany

Bft 555 
lub 556

1452. Jw., w otoku
(¨MAGSTµM///b)LµPR

Jw., w otoku
¨(MñNb)TAµD(Nñ)///µPR
Stempel przesunięty.

1,81 g
21 mm
skorodowany

Bft 556

1453. Jw., w otoku
¨M(A//Tµ/I)chAbLµPR
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨MäbTAµD)NñR(UMµPR)   
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia popękana, skorodowana.

1,80 g
20,5 mm
krążek niereg. 
zawyż. % Cu

Bft 556

1454. Jw., w otoku
(¨MAGSTµM/ch//LµPR)
Stempel poruszony. Legenda uszko-
dzona.

Jw., w otoku
/(Mñ/bTAµDN)ñRU(M)µPR
Stempel poruszony.

1,76 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 556

1455. Jw., w otoku
(¨)MA(GST)µMIc(h//Lµ/R) 

Jw., w otoku
¨MñNb(TAµ///RU//PR)

1,71 g
20,6 mm
skorodowany

Bft 556

1456. Jw., w otoku
¨(MAG///MI///LµP)R
Stempel poruszony, przesunięty. 
Powierzchnia popękana.

Jw., w otoku
(¨MñN//A///µPR)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia popękana. 

1,68 g
19,3 mm
krążek niereg.
pęknięty

Bft 556

1457. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIc/AbLµPR)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµ//ñRUMµPR)

1,67 g
20 mm

Bft 556

1458. Jw., w otoku
(¨MAG/TµMI///PR)
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñN//Aµ//ñRUMµ)PR
Stempel mocno przesunięty.

1,65 g
19,2 mm 
zawyż. % Cu

Bft 556

1459. Jw., w otoku
(¨MAG/TµMIchA/Lµ/R)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨)MñNbTAµĀñ(R//µPR)

1,62 g
20 mm
skorodowany

Bft 556

1460. Jw., w otoku
(¨///µAb LµPR)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨M//b//µ///RUMµPR)
Stempel zużyty, przesunięty. Na 
legendzie odciśnięta krawędź in-
nej monety.

1,59 g
20 mm
leg. uszkodzona

Bft 556
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1461. Jw., w otoku
(¨MAG/Tµ/IchAbLµPR)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDNñR)UMµ(PR)

1,53 g
20,6 mm
skorodowany
fałszywy

Bft 556

1462. Jw., w otoku
/(MA/S)TµMI(chAbLµPR)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨M//bTAµDNñR)UMµ(PR)

1,50 g
20 mm
skorodowany 

Bft 556

1463. Jw., w otoku
(¨MA//TµM///bLµPR)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
/(MñNbTAµĀñ///µP)/
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,46 g
18x20,3 mm
krążek niereg.

Bft 556

1464. Jw., w otoku
¨(M/G/TµMIchAbLµ)PR
Stempel przesunięty. Legenda uszko-
dzona. 

Jw., w otoku
¨MñNbTAµDNñRUMµPR
Stempel przesunięty.

1,45 g
20 mm
skorodowany

Bft 556

1465. Jw., w otoku
¨(M//STµ)MIc(hA)bLµPR
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/(MñNbTA//N)ñRUMµP(R)    
Stempel przesunięty. Legenda uszko-
dzona.

1,44 g
20,4 mm
krążek niereg.
skorodowany

Bft 556

1466. Jw., w otoku
(¨M/GSTµM)IchAbLµP(R)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨MñNbTAµDNñRUMµPR
Stempel mocno poruszony i prze-
sunięty.

1,44 g
21,2 mm

Bft 556

1467. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
¨MAGSTµ(MIc//bLµPR)
Stempel poruszony, przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
/(MñNb//µĀñR)UMµ(P)/ 
Ślady pęknięcia stempla. Stempel  
przesunięty.

1,44 g
20 mm
skorodowany 
zawyż. % Cu 

Bft 556

1468. Jw., w otoku
¨(MAGST///A)bLµPR
Stempel lekko poruszony, przesu-
nięty.

Jw., w otoku
(¨MñN)bTAµDN(ñ/U///R)
Stempel lekko poruszony, przesu-
nięty.

1,43 g
19,5 mm
skorodowany

Bft 556

1469. Jw., w otoku
(¨MAG/T/MIchA//µP)/
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku
(¨///DNñRUMµPR)
Stempel mocno przesunięty.

1,41 g
19,6 mm
skorodowany

Bft 556

1470. Jw., w otoku
¨MAG(S//MIchAb)LµPR
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ/bTAµDNñRUMµPR)
Stempel mocno poruszony, przesu-
nięty.

1,41 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 556

1471. Jw., w otoku
(¨)MAGSTµM(Ic///µPR)

Jw., w otoku
(¨M///R)UMµPR
Stempel przesunięty.

1,40 g
20 mm

Bft 556
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1472. Jw., w otoku
(¨A///IchAb/µPR)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
/(MñNb/AµD)///
Powierzchnia skorodowana.

1,39 g
20,3 mm
popękany
fałszywy

Bft 556

1473. Jw., w otoku
¨MA(GSTµMIchAbLµPR)   
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNbTAµDNñRUMµPR
Stempel przesunięty. 

1,37 g
20,3 mm

Bft 556

1474. Jw., w otoku
(¨M)AGSTµ(M///bLµPR)
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
///(b)TAµDNñRUMµ(P)/

1,36 g
19,3 mm
skorodowany
krążek niereg.

Bft 556

1475. Jw., w otoku
¨MA(GSTµMI///L)µPR
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
//(ON)bTåµDNñ//(µP)/
Powierzchnia skorodowana.

1,33 g
20 mm
nadkruszony

Bft 556

1476. Jw., w otoku
//(A/STµMIchAbLµPR)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MäbTAµ///µPR)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,31g
18,8 mm

Bft 556

1477. Jw., w otoku
¨MA(GSTµMI///bL)µPR

Jw., w otoku
(¨MñNb/Aµ//ñRUMµPR)

1,29 g
19,5 mm
popękany

Bft 556

1478. Jw., w otoku
(¨MAG/TµMIchAbLµPR) 
Stempel zużyty. Legenda uszko-
dzona.

Jw., w otoku
(¨Mñ/bTAµDNñR)UMµ(PR)
Powierzchnia skorodowana.

1,25 g
22 mm
popękany

Bft 556

1479. Jw., w otoku
¨MA(G/Tµ///Lµ/R)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
///(UMµPR)
Stempel poruszony, przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

1,25 g
20 mm
wytarty

Bft 556

1480. Jw., w otoku
(¨M///bLµP)/

Jw., w otoku
(¨MñNb///ñ//µPR)

1,24 g
19 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 556

1481. Jw., w otoku
(¨M//STµMI///µPR)
Stempel poruszony. Legenda uszko-
dzona.

Jw., w otoku
(¨M//bTA///UMµPR)
Legenda uszkodzona.

1,15 g
20,4 mm
popękany

Bft 556

1482. Jw., w otoku
(¨M///TµMIc///R)
W polu monety ukośny negatyw 
tarczy Zakonu.

Jw., w otoku
(¨M/N/TA//Nñ///R)
Stempel poruszony.

1,10 g
19,5 mm
leg. uszkodzona

Bft 556

1483. Jw., w otoku
(¨MAGST)µMIchAbLµ(PR)

Jw., w otoku 
¨M(ñNbT)AµDN(ñRU)MµPR  
Powierzchnia skorodowana.

1,03 g
20,4 mm 
zawyż. % Cu

Bft 556

205



1484. Jw., w otoku 
(¨MAGS//MIchAbLµPR)
W polu monety ukośny negatyw 
tarczy Zakonu.

Jw,. w otoku. 
¨MñNbTAµDNñRUMµPR
Powierzchnie skorodowane. W polu 
monety ukośny negatyw tarczy Za-
konu.

0,85 g
21 mm
nadkruszony

Bft 556

1485. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
(¨M///hAbLµPR)
Poruszenie stempla. 

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
///(NbTAµDNñ/UMµP)/
Poruszenie stempla. W polu mo-
nety liczne nakłucia.

1,30 g
22 mm

Bft 556?

1486. Jw., w otoku
///(GSTµMIc/AbLµP)/
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku
¨Mñ(N///DNñR)UMµPR

1,27 g
20 mm
pęknięty

Bft 556? 

1487. Jw., w otoku
¨MA(G/T//Ic/b/µ)PR
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨(M/N/TAµ///RUMµ)PR
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,96 g
20 mm
popękany
nadkruszony

Bft 557

1488. Jw., w otoku
(¨MA/S///c/A///PR)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨///µDNñRUMµPR)
Stempel poruszony.

1,70 g
19,5 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 557

1489. Jw., w otoku
¨MA//(Tµ///hAbLµPRI)

Jw., w otoku
¨M(ñ///AµD///MµP)R
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,69 g
20 mm

Bft 557

1490. Jw., w otoku
(¨M///IchAbLµPRI)       
Mocne poruszenie stempla. Po-
wierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨M(O//TAµ/N)ñRUMµP(R)
Stempel poruszony, przesunięty.
Powierzchnia skorodowana.

1,58 g
21 mm

Bft 557

1491. Jw., w otoku
(¨M///Tµ)/IchAbL(µPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(AµDNñRUMµP)/
Stempel przesunięty.

1,47 g
19 mm

Bft 557

1492. Jw., w otoku
¨(MA///µMIchAbLµPRI)
Stempel poruszony(?), przebity?

Jw., w otoku
¨MñNbTAµDNñRUMµPR 
Stempel zużyty, poruszony. Literę 
P odbito w stemplu za pomocą 
puncy obniżonego I oraz litery ñ.

1,44 g
20,5 mm
skorodowany
krążek niereg.

Bft 557

1493. Jw., w otoku
¨MA(GSTµMIchAbLµPR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNb)TAµ(DNñRUMµPR)

1,44 g
20,3 mm
skorodowany
fałszywy

Bft 557

1494. Jw., w otoku
¨M(AG/Tµ/IchAbLµP)/I
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDNñ/UM/P)/
Stempel poruszony.

1,44 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 557
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1495. Jw., w otoku
(¨/A///µMIchAbL)µPRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñN//A)µDNñRUMµ(P)/  
Ślady zużycia stempla.

1,23 g
21 mm
skorodowany

Bft 557

1496. Jw., w otoku
(¨MA/STµ///bLµPRI)
Stempel mocno poruszony. W polu 
monety ukośny negatyw tarczy Za-
konu.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDN///MµPR)
W polu monety ukośny negatyw 
tarczy Zakonu.

1,09 g
20,4 mm
skorodowany

Bft 557

1497. Jw., w otoku
¨//(G//µ/I/hAb///R)I
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨///AµDNñRUMµP)/
Powierzchnia skorodowana.

0,96 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 557

1498. Jw., w otoku
¨(MA///I/hA/LµPRI)
P odbito w stemplu niżej. Ślady 
zużycia stempla.

Jw., w otoku
¨(M///TA/D//RU//P)/
Ślady pęknięcia stempla. Na le-
gendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

1,38 g
20 mm
leg. uszkodzona
nadkruszony

Bft 557

1499. Jw., w otoku
(¨M///MIchAb)///
Legenda uszkodzona. Powierzch-
nia skorodowana.

Jw., w otoku
//(ñN)bTAµ(D///µP)/
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

1,10 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 557 
lub 558

1500. Jw., w otoku
(¨MAGSTµM///bLµ)PRI

Jw., w otoku
/(MñNb)TAµ(D/ñRU)///
Stempel poruszony.

1,40 g
21 mm
wytarty

Bft 557 
lub 559

1501. Jw., w otoku
(¨MAGS)TµMI///(bLµ)PRI

Jw., w otoku
(¨M//bTAµDNOR/MµR)

1,13 g
21 mm
wytarty

Bft 557 v

1502. Jw., w otoku
¨MA(GS/µMIc///R)II
 W polu negatyw tarczy Zakonu.           

Jw., w otoku
(¨MO/bT)Aµ(DNñ)RUMµP/    
Stempel poruszony. 

0,84 g
21 mm
leg. uszkodzona
pęknięty

Bft 557 v

1503. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
(¨MAGS)TµMIc(hAbLµP/I)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
(¨Mñ/b/AµD///MµPR):
Stempel poruszony.

1,48 g
21 mm

Bft 559

1504. Jw., w otoku
(¨/A///MIchAbLµPI)

Jw., w otoku
//(ñNbTAµ///RUM)///
Stempel poruszony.

1,51 g
20,5 mm
skorodowany
nadkruszony

Bft 561?

1505. Jw., w otoku
///(GSTµMIc//bLµP)/
c powtórnie odbite w stemplu 
puncą. Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDNñ/UMµPR)I
Stempel poruszony.

1,42 g
20 mm
wytarty

Bft 561 
lub 562

1506. Jw., w otoku
(¨)///µMIchAbLµP(R)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨/ñNbTA/DNñR)UMµPRI
Stempel przesunięty.

1,75 g
20 mm 
zawyż. % Cu

Bft 562
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1507. Jw., w otoku
(¨MA///chAbLµPR)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨M///UMµPRI)
Legenda nadgnieciona.

1,60 g
21 mm

Bft 562

1508. Jw., w otoku
(¨MAG//µM)IchAbLµ(PR)
Ślady uszkodzenia stempla. 

Jw., w otoku
/(MñNbTAµD/ñRUMµPR)/
Stempel mocno poruszony. Na le-
gendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

1,41 g
21 mm

Bft 562

1509. Jw., w otoku
(¨MAGS/µMIc///PR)
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku
¨(MñNbTAµ///MµPRö)
Stempel przesunięty.

1,37 g
20 mm

Bft 562

1510. Jw., w otoku
(¨MA///µMIchAbLµPR)
Stempel poruszony. W polu mone-
ty ukośny negatyw tarczy Zakonu.

Jw., w otoku
/(M//bTAµD///UMµP)//
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,28 g
20,6 mm

Bft 562

1511. Jw., w otoku
//(AGSTµMIchAb)///
Stempel przesunięty. G powtórnie 
odbite w stemplu puncą.

Jw., w otoku
(¨M/Nb///DN//UMµ//I)
Stempel przesunięty.

1,18 g
18,5 mm
wytarty

Bft 562

1512. Jw., w otoku
/(MA///µMIc/AbLµPR)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///TAµDNñRUMµP/I)
Stempel poruszony, przesunięty. 

1,13 g
19,8 mm
skorodowany

Bft 562

1513. Jw., w otoku
(¨/A/S)TµMIch(AbL//R)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨M)ñNbTA(µĀñR//µ//I)
Legenda uszkodzona.

0,93 g
20 mm
pęknięty

Bft 562

1514. Jw., w otoku
¨MA(///MIc///µ)PR
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
///bTAµDN(ñR///RI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.   

1,88 g
20,5 mm

Bft 562?

1515. Jw., w otoku
(¨M)//chAbLµ(DR):
DR: powtórnie odbite w stemplu 
puncą. Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MñNbTA(µĀñ)//MµD(R)I   
Stempel poruszony.

1,16 g
21 mm
popękany
pogięty

Bft 563 v

1516. Jw., w otoku
¨MAGSTµMIc hAbLµPRI
Pole monety wytarte.

Jw., w otoku
¨MñNbTA(µĀñR)UMµDRI   
Stempel poruszony, przesunięty. 
Pole monety wytarte.

1,53 g
20 mm
porysowany 

Bft 564 v

1517. Jw., w otoku
(¨MAG///M)IchA(bLµ)PR(I) 
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµ///Mµ)DR(I)
Stempel poruszony,  przesunięty.

1,53 g
21 mm

Bft 564 v

1518. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
(¨/AGSTµM)///bLµPRI
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
(¨M///TAµĀñ/U///I)

1,32 g
20 mm
skorodowany

Bft 564
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1519. Jw., w otoku
( M̈ A//TµMIchAb L/PRI)
Stempel przesunięty, zużyty.

Jw., w otoku
///(b/AµDN//U//PR)I
Stempel przesunięty.

1,14 g
19,7 mm
pęknięty

Bft 564

1520. Jw., w otoku
¨MA(//T///chAb/µPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku  
///(bTAµĀñRU/µP)//
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

1,47 g
19 mm
niedobity

Bft 564?

1521. Jw., w otoku
(¨MAGSTµM///I)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµ///PR)I
Stempel poruszony.

1,41 g
20 mm
skorodowany

Bft 564?

1522. Jw., w otoku
¨(MAGST)µMIchAbLµPI
Pole monety wytarte.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDNñR/M)µPÏ
Legenda uszkodzona. W polu 
monety liczne nacięcia.

1,59 g
20,8 mm
pęknięty
krążek niereg.

Bft 565

1523. Jw., ale nietypowa obwódka  ząb-
kowana. W otoku
¨(MAGST///bL)µPI
Legenda niedobita.

Jw., ale nietypowa obwódka  ząb-
kowana.W otoku
¨(MñNbTAµD)///DRU
Legenda pomylona, niedobita.

1,30 g
20,5 mm

Bft 565 v

1524. Jw., lecz  obwódka ciągła.W otoku
(¨MAGSTµ/Ic///L///I)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., lecz obwódka ciągła.W otoku
///(NbTAµDN///MµPR)U
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,61 g
20,6 mm
skorodowany

Bft 565?

1525. Jw., w otoku
///(µMIch)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨(Mñ)NbTAµ(D///µPR)U
Powierzchnia skorodowana.

1,34 g
19,5 mm
krążek niereg. 
fałszywy

Bft 565-574

1526. Jw., w otoku
(¨MAGS///bLµPI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨(MñNbTAµ/Nñ/U/•P/U)
Stempel przesunięty.

1,37 g
19,4 mm
popękany 

Bft 566

1527. Jw., w otoku
(¨M)AGSTµMIchAbLµPI   
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNb//(•DNñR)UM•PRU
Stempel poruszony.

1,57 g
21 mm

Bft 567

1528. Jw., w otoku
(¨MAG/T/MI/hA)bLµPI

Jw., w otoku
(¨M///A•DNñRUM•PRU)
Stempel  przesunięty.

1,47 g
19,4 mm
skorodowany

Bft 567

1529. Jw., w otoku
///(AG/TµMI/hAbLµPI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///A•DNñRUM•P/U•)

1,36 g
19 mm
wytarty

Bft 567 v

1530. Jw., w otoku
(¨MA///µMIch)AbLµ(PI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨MñNbTA•D///•PRU•)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia popękana. 

1,28 g
19 mm
pęknięty

Bft 567 v

1531. Jw., w otoku
//(AGSTµMIch)///
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
(¨MñN///RU•PRU)

1,55 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 567-572
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1532. Jw., w otoku
¨MAGSTµ(M///AbLµPR)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNbTA(µĀñRUMµ)PRU
Ślad pęknięcia stempla.

1,97 g
20 mm

Bft 568

1533. Jw., w otoku
¨(MAGSTµMI///b/µPR)

Jw., w otoku
(¨//NbTAµĀñ/UMµPÏ)
Ślady zużycia stempla.

1,66 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 568

1534. Jw., w otoku
¨MAGST(µMIch)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
¨MñNbTA(µĀñRU/µ//U)
Ślad pęknięcia stempla.

1,48 g
20 mm

Bft 568

1535. Jw., w otoku
(¨MAG/Tµ/IchAb//PR)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDN///µPRU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,39 g
20,6 mm

Bft 568

1536. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
///(chAbLµP)/

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
///(bTAµDN/RUMµP)//
Stempel poruszony.

1,77 g
20,8 mm
skorodowany

Bft 568?

1537. Jw., w otoku
(¨¨M///MIchAb/µPR)
Przebicie (?) z przesunięciem stempla.

Jw., w otoku
(¨MñNbT///Mµ)///
Przebicie (?) z przesunięciem stempla.

1,32 g
20,4 mm
skorodowany

Bft 568?

1538. Jw., w otoku
(¨MA///Ic)hAbLµP(R)

Jw., w otoku
///(A/DN/RM)µPR(U)
Legenda skorodowana. 

0,98 g
19,8 mm
pogięty

Bft 568  v?

1539.
Jw., w otoku
(¨MA//TµMI/hAb LµPR)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨M//bT//D/ñ/UM•PRU)
Stempel poruszony. Legenda uszko-
dzona.

1,57 g
20 mm

Bft 569

1540. Jw., w otoku
(¨MAG///M)IchAbLµP(R)   
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨MñNbbTA•D/ñ///•/RU)
Przebicie stempla.

1,47 g
20,8 mm
popękany

Bft 569

1541. Jw., w otoku
¨MAGSTµM(Ich///PR)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨MñNbTA•DN(ñ///U)
Stempel przesunięty. Powierzch-
nia skorodowana.

1,53 g
21 mm
niedobity

Bft 569?

1542. Jw., w otoku
(¨/AG/TµMI/hA)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
///(NbT/•D/ñRU/•P)//

1,41 g
20 mm
skorodowany

Bft 569?

1543. Jw., w otoku
(¨MA///IchA///PRI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨Mñ/bTAµDNñ///MµPRU)
Powierzchnia skorodowana.

1,57 g
20,8 mm
wytarty

Bft 571

1544. Jw., w otoku
/(MAGST///hAbLµP/I)

Jw., w otoku
(M///TAµDNñ///U)
Stempel poruszony.

1,57 g
21 mm
wytarty

Bft 571
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1545. Jw., w otoku
¨MA///IchAbLµPRI

Jw., w otoku
(̈ )MñN(bTAµDNñRUMµPRU) 
U zachodzi na ¨. Powierzchnia 
skorodowana. 

1,55 g
20,2 mm

Bft 571

1546. Jw., w otoku
(¨MAGS)TµM(I//Ab Lµ)PRI

Jw., w otoku
¨M(ñN//A)µDN(ñ/UMµP)RU  
Powierzchnia skorodowana.

1,54 g
20,2 mm
krążek niereg.

Bft 571

1547. Jw., w otoku
(¨MAGST)µMIchA(bL///I)

Jw., w otoku
¨Mñ(NbTAµDNñ//MµPR)U
Stempel poruszony, przesunięty.

1,53 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 571

1548. Jw., w otoku
(¨M//STµM)IchAbLµ///

Jw., w otoku
¨MñNbTAµ(DN//UM///U)

1,34 g
20,6 mm
skorodowany

Bft 571

1549. Jw., w otoku
¨MAGSTµ(M)Ic(h/b//R)I
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨(M)ñNb(TAµDNñR)///U
Powierzchnia skorodowana.

1,27 g
20 mm
popękany
zawyż. % Cu

Bft 571

1550. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIc hAbLµPRI)   
Powierzchnia porysowana.

Jw., w otoku
(¨MñNbTAµDN//U//PRU)
Powierzchnia porysowana.

1,11 g
20,5 mm
fałszywy

Bft 571

1551. Jw., w otoku
(¨///µMI//Ab//PR)I
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(/NbTA•/NñR)///U
Stempel przesunięty.

1,48 g
19,5 mm
niedobity

Bft 571 
lub 572?

1552. Jw., w otoku
¨MA(G/Tµ/Ich/bLµPRI)

Jw., w otoku
¨Mñ(Nb/AµDNñRU//P)RU
U zachodzi na gwiazdkę.

1,67 g
21,2 mm
skorodowany

Bft 571?

1553. Jw., w otok
/(MAGSTµMI///bL)///
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
(¨///bTAµD//RUMµPRU)

1,61 g
20 mm
zawyż. % Cu

Bft 571?

1554. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
(¨M///AbLµPRI)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
(¨MñNbTA/DNñ)///
Stempel poruszony.

1,49 g
20 mm
skorodowany

Bft 571?

1555. Jw., w otoku
(¨M///M)IchAb(LµPR)I

Jw., w otoku
(¨MñN)bTAµD///(U)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,43 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 571?

1556. Jw., w otoku
(¨/AGS/µM///A/L//RI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨///bT///Nñ///PRU)
Powierzchnia skorodowana.

1,43 g
20 mm
krążek niereg.
zawyż. % Cu

Bft 571 
lub 572

1557. Jw., w otoku
/(MA)GSTµMI(chAb///)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨(M/N)bTA(µDN///PRU)
Powierzchnia skorodowana.

1,67 g
20 mm
zawyż. % Cu

Bft 571 
lub 574
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1558. Jw., w otoku
(¨MA/STµMIch///RI)
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
///(bTA•D/ñRU/•PRU)
Stempel zużyty, przesunięty.

1,78 g
20 mm
wytarty

Bft 572

1559. Jw., w otoku
(¨///STµ///AbLµ//I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨/ñNb/A/DNñR//•/R)U
Stempel przesunięty.

1,60 g
20,7 mm
wytarty
popękany

Bft 572

1560. Jw., w otoku
(¨MAG)STµ/(IchAbLµPRI)

Jw., w otoku
(¨MñN//A/DNñRUM•PR)U
Stempel poruszony. Legenda uszko-
dzona.

1,55 g
20 mm
wytarty
pęknięty

Bft 572

1561. Jw., w otoku
(¨MAGS)TµMIch(Ab///I)  
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
¨(M///TA•DNñRUM)•PRU
Stempel poruszony. Powierzchnia 
popękana, skorodowana.

1,43 g
19,5 mm

Bft 572

1562. Jw., w otoku
/(MA/STµMI)chAbLµ(P)//   
Połowa stempla mocno poruszona 
(?), przebicie?

Jw., w otoku
¨Mñ(N/T)A(•)///RUM•PRU

1,41 g
19,8 mm

Bft 572

1563. Jw., w otoku
(¨MA//TµMIch///I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ///A•DNñR///PRU)

1,39 g
20 mm
uszkodzony

Bft 572

1564. Jw., w otoku
(¨/A/STµMIchAbL/PRI)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
/(MñNbTA•D/ñRUM•PRU)

1,38 g
21 mm
pęknięty
pogięty

Bft 572

1565. Jw., w otoku
(¨MA/ST)µMIchAbL(µPRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///TA/DNñ)RUM•PRU

1,34 g
19,4 mm
niedobity 

Bft 572

1566. Jw., w otoku
(¨MA/STµMIchA)bLµP(RI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñNb/A•DNñRUM•PRU)
Legenda uszkodzona.

1,22 g
20 mm

Bft 572

1567. Jw., w otoku
(¨M///µMIchAbLµP)//
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
(¨M///ñRUM•PÏ)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,74 g
19 mm

Bft 572?

1568. Jw., w otoku
¨MA(GS///Ab)Lµ(PRI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
//(ñNbTA•DNñR)///
Stempel przesunięty.

1,64 g
20 mm
skorodowany

Bft 572?

1569. Jw., w otoku
(¨MA//T///LµPRI)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MñN///•PÏ)

1,47 g
20 mm
niedobity

Bft 572?

1570. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIch///RI)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M///•DNñ)RU(M•PRU)•
Stempel przesunięty.

1,14 g
20,4 mm
wytarty

Bft 572 v
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1571. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
(¨MA)GST•MIc(h///I)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
(¨///TAµDNñRUMµPRU)

1,98 g
19x21 mm
wytarty

Bft 573

1572. Jw., w otoku
/(MAGST•M//hAbL•PR)I
Stempel mocno poruszony, litery 
zdublowane.

Jw., w otoku
¨MñNbTAµDNñRU(MµPR)U

1,70 g
20 mm

Bft 573

1573. Jw., w otoku
//(AGST•MI//AbL•)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨M///(RUMµPRU)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,67 g
20 mm
wytarty
skorodowany

Bft 573

1574. Jw., w otoku
///T•MIchAbL•PRI
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
///(NbTAµDNñRUMµP)//
Stempel przesunięty.

1,40 g
20,8 mm

Bft 573

1575. Jw., w otoku
¨MA(GS///IchAbL•PRI)
Stempel zużyty.

Jw., w otoku
//(ñNbTAµDNñRUMµP)//
Stempel poruszony, przesunięty.

1,34 g
20,2 mm

Bft 573?

1576. Jw., w otoku
¨M(A///I//b)LµD(R)Iµ
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku
///(AµDNñRUMP/U)
Legenda uszkodzona? Na legen-
dzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

0,92 g
20,5x22 mm

Bft 574 v

1577. Jw., w otoku
¨MAGSTµ(M///µ)PRI
Stempel mocno przesunięty.

Jw., w otoku
¨(M///D)Nñ(RUM)•PRUc
Stempel mocno przesunięty.

1,48 g
21 mm

Bft 578

1578. Jw., w otoku
(¨M/G//µM//Ab///RI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
¨(/ñ/b///Nñ///U)
Powierzchnia skorodowana.

2,02 g
20 mm
wytarty
pęknięty

Bft Typ VI/11

1579. Jw., w otoku
(¨MAON/µMN/hAbLµPR)
Przebicie z przesunięciem stem-
pla.

Jw., w otoku
(G/ñNbTAµDNñRUMµRRA)  
Przebicie. Spod tarczy przebija  
poprzednia tarcza Wielkiego Mi-
strza.

1,75 g
20,2 mm

Bft Typ VI/11

1580. Jw., w otoku
//(AGSTµM///Ab/AµDN)
Przebicie z przesunięciem stempla.

Jw., w otoku
///(bTAµD//AGSTµM)
Przebicie. Spod tarczy przebija  
poprzednia tarcza Wielkiego Mi-
strza. 

1,71 g
20,6 mm

Bft Typ VI/11

1581. Jw., w otoku
///(TµMIchA)///
h odbite powtórnie w stemplu puncą. 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
///(UMµ)///
Powierzchnia skorodowana.

1,69 g
20 mm

Bft Typ VI/11
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1582. Jw., w otoku
/(MAG///LµPRI)

Jw., w otoku
(¨Mñ/bTAµDN//UM//RU)

1,66 g
20,2 mm 
skorodowany

Bft Typ VI/11

1583. Jw., lecz obwódka perełkowa. 
W Jw., w otoku 
///(G///MIc)hAbLµPR/
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., lecz obwódka perełkowa.
W otoku
/(MON)///ñRUMµP(R)/

1,62 g
20 mm
leg. uszkodzona

Bft Typ VI/11

1584. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jerozo-
limskim i pieczęcią urzędową z or-
łem. W otoku między obwódkami 
ciągłymi
¨M(AGSTµ/I///bLµPR)I
Stempel przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami ciągłymi
///(NbTAµDNñRUM)///
Stempel poruszony.

1,59 g
20 mm
Rv. niedobity

Bft Typ VI/11

1585. Jw., w otoku
(¨¨NAAGTTµMIc{AP/Õ/µ/)  
Przebicie. Spod tarczy przebija  po-
przednia tarcza Wielkiego Mistrza. 

Jw., w otoku
¨Mñ(ONbNµDR)O(UMR)PRU  
Przebicie. Spod tarczy przebija  
poprzednia tarcza Zakonu.

1,54 g
20,5 mm

Bft Typ VI/11

1586. Jw., w otoku
//(AGSTµM//hA)///

Jw., w otoku
(¨M//bTAµ)///

1,52 g
20 mm
wytarty

Bft Typ VI/11

1587. Jw., w otoku
//(AA GSTµMIchA)///
Przebicie z przesunięciem stem-
pla. Dwie pionowo zachodzące na 
siebie tarcze Wielkiego Mistrza.

Jw., w otoku
Ü̈ MñNb(TAµDD)///

Przebicie z przesunięciem stem-
pla. Dwie poziomo zachodzące 
na siebie tarcze Zakonu.

1,46 g
19,6 mm

Bft Typ VI/11

1588. Jw., w otoku
(¨MAGSTµMIch/bLµP)/
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨///Nb/AµDN//UM)///

1,32 g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft Typ VI/11

1589. Jw., w otoku
(¨M///I)chAbL(µPR)
Stempel mocno przesunięty.

Zarys negatywu awersu. 1,27 g
20,5 mm
niedobity

Bft Typ VI/11

1590. Jw., w otoku
//(AGSTµMI)///
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(¨///UMµPRU)
Powierzchnia skorodowana.

1,20 g
19,2 mm
popękany

Bft Typ VI/11

1591. Jw., w otoku nawarstwionej legen-
dy odczytać można jedynie    
µPRI
Moneta przebita.

Jw., w otoku
(¨///bTA//NbTA µD)///
Przebicie. W polu monety dwie 
ukośnie zachodzące na siebie tar-
cze Zakonu.

1,16 g
20 mm
pęknięty

Bft Typ VI/11

1592. Jw., w otoku
(¨/AGIc/AbL/R)I
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
/(MñNbTAµD//RU)///
Stempel poruszony,  przesunięty.

1,16 g
20 mm
skorodowany

Bft Typ VI/11
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Mennica Toruń

Lata 1416-1422

1593. W  polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu, na niej krzyż o długich, 
przerywających legendę ramio-
nach i pieczęć urzędowa z orłem. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi 
(m//S-T∙m)Ic-hAbL-PRIm   
Stempel poruszony.

W  polu tarcza Zakonu z krzyżem 
o długich przerywających legendę 
ramionach. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi  
mñNb-(T)///N-ñRUm-PRUŌ
Stempel poruszony.

1,49 g
21 mm
pęknięty

Bft 637

1594. Jw., w otoku
/(AGS-TmIc-hAbL-PRIm)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
///-(TA•DN)-ñ/Ub-PRUc
Poruszenie stempla.

1,55 g
20,4 mm
leg. uszkodz.

Bft 644 v /645 

1595. Jw., w otoku
(mAGS-T•mIc-hAbL-PRIm)

Jw., w otoku
TA•DN-(ñRUm-//Uc-mñ)Nb
Legenda rozpoczyna się od lewe-
go ramienia krzyża w tarczy.

1,80 g
20,3 mm
leg. nadgniec.

Bft 647 v

1596. Jw., w otoku
(m)AGS-T•mIc-hAbL-P(RIm)

Jw., w otoku
TA•DN-(ñ///-PR)Uc-mñNb
Legenda rozpoczyna się od lewe-
go ramienia krzyża w tarczy.

1,62 g
19,5 mm

Bft 647 v

1597. Jw., w otoku
mA(GS-T)•mIc-hAbL-PRI(m)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
mñNb-TA•DN-(ñRUm)-PRUc
Stempel poruszony, przesunięty.

1,53 g
20,5 mm

Bft 647

1598. Jw., w otoku
mAGS-T•mIc-(h//L-PRIm)

Jw., w otoku
(mñ)Nb-TA(•DN-ñRU/-PRUc)

1,02 g
20,5 mm 
leg. nadgniec.

Bft 647

1599. Jw., w otoku
(mAGS-T•/I/-hAbL-//Im)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(m)ñNb-TADN-(ñRUm-P//c)

1,81 g
20 mm
wytarty

Bft 649

1600. Jw., w otoku
mAGS-(T•///A)bL-PRIm

Jw., w otoku
mñ(N///N)-ñRUm-PRUc

1,65 g
21 mm
pęknięty

Bft 649

1601. Jw., w otoku
mAGS-T•mIc-(hAbL-P)RIm

Jw., w otoku
(mñN)b-TAĀ-ñRUm-PRUc
Stempel poruszony. 

1,54 g
19,2 mm

Bft 649

1602. Jw., w otoku
mAGS-Tm(I///L)-PRIm
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(m///N-ñR)Um-PRUc
Stempel poruszony.

1,72 g
20 mm
niedobity

Bft 658 
lub 659

1603. Jw., w otoku
(mAGS)-TmIc-(hAb/-///m)
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku
mñNb-TA•(DN-ñRU/-/RUc)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,89 g
21,2 mm
otok skorodow.

Bft 659

1604. Jw., w otoku
/(AGS-TmIc)-hAbL-PRI(m)

Jw., w otoku
(mñNb)-TA•DN-ñRUm-P(RUc)
Stempel poruszony.

1,55 g
20,8 mm
leg. nadgniec.
krążek niereg.

Bft 659
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1605. Jw., w otoku
(m)AGS-(TmIc-hAbL-PRIm)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(mñNb-TA•DN-ñRUm-P)RUb

1,81 g
20,5 mm 
leg. uszkodz.
pęknięty

Bft 669 v

Szelągi   
nieokreślone

1606. W polu tarcza Wielkiego Mistrza  
z krótkim krzyżem jerozolimskim  
i pieczęcią urzędową z orłem. W oto-
ku między obwódkami ciągłymi
///(chAbL)/// 

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między obwód-
kami ciągłymi  
¨M(ñN///R)I

1,73 g
19,5 mm
pęknięty
skorodowany

1607. Jw., w otoku
///(MIchAbL)///
Powierzchnie skorodowane.

Jw., w otoku
//(A/DN)///
Powierzchnie skorodowane.

1,65 g
19,8 mm
popękany 

1608. Jw., w otoku
///(MIch)///

Jw., w otoku
///(ñRU)///

1,63 g
20,6 mm
porysowany

1609. Jw., w otoku
(¨///c/Ab//PRI)

Jw., w otoku
(MñNb///ñR)///
Stempel przesunięty.

1,62 g
20 mm
porysowany

1610. Jw., w otoku
(MAGST///bL)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨Mñ///RU)
Stempel poruszony.

1,57 g
21,3 mm
pęknięty

1611. Jw., w otoku
(¨)MAGS(T///chA)///

Jw., w otoku
¨MñNbTAµDNñRUMµPRU
Stempel poruszony, przesunięty.

1,51 g
21,2 mm
pęknięty 
krążek niereg.

Brf VI/11

1612. Jw., w otoku
///(IchA)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
//(AÕDNñR)///
Stempel przesunięty.

1,44 g
19 mm
pęknięty

1613. Jw., w otoku
(¨IMAGSTµMIch///Lµ)//
Poruszenie stempla.

Jw., w otoku
(¨MñNb///RUM/PR)
Poruszenie stempla.

1,43 g
20,5 mm
popękany

Brf VI/11

1614. Jw., w otoku
///(AG///Ic/Ab)///

Jw., w otoku
///(N//A///UM)///

1,32 g
19,5 mm

1615. Jw., w otoku  
/(MAGST///chA)///

Jw., w otoku 
///(RUI)

1,31 g
21 mm

1616. Jw., w otoku
///(M/chA)///
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
(¨MñN///RU)
Stempel przesunięty.

1,22 g
20 mm
porysowany

1617. Jw., w otoku
///(GS///Ab//PRI)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(¨//NbT///PRU)
Stempel przesunięty.

1,07 g
20 mm

1618. Jw., w otoku
/(MAG)///

Jw., w otoku
///(NbTA///M•P)//
Stempel przesunięty.

1,36 g
20 mm
fałszywy 
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1619. Jw., w otoku
(¨MA///MIch///LL)///

Jw., w otoku
(¨Mñ///T///RU//PNU)

1,27 g
19 mm
fałszywy 

1620. Jw., w otoku
///(A)///

Jw., legenda kompletnie nieczy-
telna.

1,22 g
19,5 mm
fałszywy 

Paweł von Rusdorf  (1422-1441)
Szelągi

Mennica: Toruń, Gdańsk 

Lata 1422-1425

1621. W  polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu, na niej krzyż o długich, 
przerywających legendę ramio-
nach i pieczęć urzędowa z orłem. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
///-ToPA-(UL)US -PrIÎ 
Stempel poruszony.

W polu tarcza z krzyżem o dłu-
gich przerywających legendę 
ramionach. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi 
Î(ONb)-//DN-OrUÎ -Pr Uc
Stempel poruszony. Część legen-
dy nadgnieciona.

1,68 g
19,5 mm

Bft 683

1622. Jw., w otoku
ÎAGS-To(P/-UL)US-PrIÎ
Pierwsze S odbito w stemplu ni-
żej. Legenda uszkodzona. 

Jw., w otoku 
(ÎO)Nb-TADN-O(Ï Î)-PrUc
Stempel poruszony.

1,62 g
20 mm

Bft 683

1623. Jw., w otoku
Î(AG S)-ToPA-U(LUS-Pr)IÎ
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
ÎO(N)b-TADN-(Or/Î)-PrUc
Stempel poruszony, przesunięty.

1,60 g
20,5 mm
leg. nadgn.

Bft 683

1624. Jw., w otoku
(Î//S)-ToPA-ULUS-PrIÎ
Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
ÎONb -(TADN)-OrUÎ-PrUc
Stempel przesunięty.

1,58 g
19,5 mm
popękany

Bft 683

1625. Jw., w otoku
Î///-ToPA-ULU(S-PrIÎ)
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
Î(ON/-/ADN-OrUÎ)-PrUc
Stempel przesunięty. Część legen-
dy nadgnieciona. Krawędź skoro-
dowana.

1,52 g
21 mm

Bft 683 v

1626. Jw., w otoku
(ÎAGS-/ø/A-ULUS-PrIÎ)

Jw., w otoku 
(Î//b-TADN-O)rUÎ-PrUc
Stempel przesunięty.

1,57 g
19,4 mm
wytarty 
porysowany

Bft 686

1627. Jw., w otoku
ÎAGS-T£PA-//(U/-P)rIÎ

Jw., w otoku 
(ÎON)b-TADN-OrU(Î-P//c)
Stempel poruszony.

1,53 g
21 mm
niedobity
popękana

Bft 686

1628. Jw., w otoku
(MAG/-T×¦PA-UL//-/R)IM
Stempel mocno przesunięty. Le-
genda niedobita.

Jw., w otoku 
M(ONb-TADN-O)///-PrUc
Stempel przesunięty. Legenda nie-
dobita.

1,57 g
20 mm
popękany

Bft 695
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1629. Jw., w otoku
M(AGS)-///A-ULUS-PrIM

Jw., w otoku 
(MONb-TA//-OrUM-PrUS)
Stempel poruszony, przesunięty.

1,34 g
19,2 mm
pęknięty

Bft 696
lub 699

1630. Jw., w otoku
MAGS-T£PA-(U///-PrIM)

Jw., w otoku 
M(ONb-TA//-///M)-PrUS
Stempel poruszony.

1,62 g
19,5 mm
niedobity
popękany

Bft 699

1631. Jw., w otoku 
(HAG/-T£PA-//U/-PrIH)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
/ONb-TAD/-OrUH-P///
Stempel przesunięty. Pierwsze O  
odbito w stemplu niżej.

1,62 g
19,6 mm

Bft 709 
lub 710

1632. Jw., w otoku
HA(GS -T£)PA-UL (US)-PrIH
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
HO N(b-/ADN)-OrUH-PrUS 
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,55 g
20 mm
otok 
skorodowany

Bft 709

1633. W  polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu, na niej krzyż o długich, 
przerywających legendę ramio-
nach i pieczęć urzędowa z orłem. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
ÑAGS -TøPA-(ULUS-P)/IH

W polu tarcza z krzyżem o długich 
przerywających legendę ramio-
nach. W otoku między obwódka-
mi perełkowymi 
HONb-TADN-(Or//-P)/US
Stempel poruszony.

1,46 g
20,8 mm
spękany

Bft 709 v

1634. Jw., w otoku
HAGS-(T£//-ULUS)-PrIH
Stempel przesunięty. Ślady ko-
rozji.

Jw., w otoku 
ÑO/b-/(ADN-O)/UÑ-PrUS
Stempel przesunięty.

1,67 g
20,2 mm
niedobity

Bft 709

1635. Jw., w otoku 
(HAG S)-T£PA-ULUS-PrIÑ

Jw., w otoku 
(HO)Nb-T(AD /-Or/H)-PrU(S)

1,66 g
21 mm
wytarty

Bft 709

1636. Jw., w otoku
HAGS-T£(PA-ULU)/-PrIH
Pierwsze S odbito w stemplu 
mniejszą puncą.

Jw., w otoku 
ÑONb-T(ADN-Or)UÑ-PrUS
Stempel poruszony. 

1,66 g
21 mm

Bft 709

1637. Jw., w otoku
(HAGS -T£PA)-ULUS-PrIH

Jw., w otoku 
(HONb)-TADN-OrUH-PrUS
Stempel poruszony.

1,58 g
20 mm

Bft 709

1638. Jw., w otoku 
///£/A-ULUS-PrIÑ

Jw., w otoku 
/(ONb)-TADN-OrUÑ-Pr(US )

1,48 g
19 mm
niedobity

Bft 709 v

1639. Jw., w otoku
HAG(S-T£/A-ULU)/-PrIH

Jw., w otoku 
///(A//N)-OrUH -P(rUS )
Stempel przesunięty.

1,70 g
19,8 mm
wytarty

Bft 709?

1640. Jw., w otoku 
ÑA(G)S-T//(A-U//S)-//IÑ
Na powierzchni ukośny negatyw 
długiego krzyża.

Jw., w otoku 
HONb-TA(DN-O//H-//US)
Stempel poruszony. Na powierzch-
ni ukośny negatyw długiego krzyża.

1,63 g
21 mm
wytarty
pęknięty

Bft 709?
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1641. Jw., w otoku
(Ha/S-T)×¦Pa-UL(U/-PrIM)
Stempel poruszony.

Jw., lecz nad tarczą punkt. 
W otoku 
HONb -Ta//-(OrUM-Pr/c)

1,59 g
21,2 mm
porysowany
krążek niereg.

Bft 715

1642. W  polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu, na niej krzyż o długich, 
przerywających legendę ramio-
nach i pieczęć urzędowa z orłem. 
W otoku między obwódkami pe-
rełkowymi
(Ha)//-/×¦Pa-///-PrIM

W polu tarcza z krzyżem o długich 
przerywających legendę ramio-
nach. Nad tarczą punkt. W otoku 
między obwódkami perełkowymi 
Ð(O//-TaDN-OrU)/-//Uc
Część legendy uszkodzona.

1,70 g
19,5 mm
wytarty

Bft 727

1643. Jw., w otoku
HaGS-T(×¦Pa-/L)US-PrIM
Stempel przesunięty. Na powierzch-
ni nalot miedzi.

Jw., w otoku 
HONb-TaDN-OrUM-(Pr/c)
Stempel pęknięty, poruszony.

1,68 g
21 mm
pęknięty

Bft 727

1644. Jw., w otoku
HAGS-T×¦PA-ULU(S-PrIM)
Stempel przesunięty. Otok skoro-
dowany. Na legendzie odciśnięta 
krawędź innej monety.

Jw., w otoku 
(HONb-TADN)-OrUM-PrUc
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

1,64 g
21 mm
popękany
niedobity

Bft 727

1645. Jw., w otoku
Ð(aGS-T)×¦Pa-(ULUS-PrIM)
Stempel poruszony. Na powierzch-
ni ukośny negatyw długiego krzyża.

Jw., w otoku 
ÐONb-Ta(DN-OrUM-PrU)c

1,55 g
20,7 mm
popękany
wytarty

Bft 727

1646. Jw., w otoku
Ða(GS-T×¦Pa-ULUS-Pr)IM
Na powierzchni ukośny negatyw 
długiego krzyża.

Jw., w otoku
HONb-TaDN-OrUM-PrUc
Stempel ze śladami zużycia, poru-
szony, przesunięty. Na powierzchni 
ukośny negatyw długiego krzyża.

1,49 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 727

1647. Jw., w otoku
(H//S)-T×¦Pa-ULUS-P(rIM)

Jw., w otoku
(HONb-TaDN)-Or/M-//U
Stempel poruszony.

1,42 g
20,7 mm
pęknięty

Bft 727

1648. Jw., w otoku
HaGS-///-(ULU/-///M)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
mocno skorodowana.

Jw., w otoku 
(H)///-TaDN-O///-PrUc

1,57 g
20 mm
wytarty

Bft 727, 732, 
733

1649. Jw., w otoku
(Ñ//S)-T×¦Pa-(UL)US-PrIM
Ślady pęknięcia stempla.

Jw., w otoku 
HONb-(T/•D)N-OrUM-P(RUc)
Stempel poruszony.

1,47 g
20,7 mm

Bft 728

1650. Jw., w otoku
(HaGS-T)×∙Pa-ULUS-PrI(M)
Stempel zużyty, poruszony, prze-
sunięty. 

Jw., w otoku 
H(ON)b-T(ADN -O)/UM-PrUc

1,59 g
21 mm

Bft 732

1651. Jw., w otoku
HaGS-T(×∙//-ULU/-/R)//
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku 
(H///-///N-OrUM-PrUc)
Stempel przesunięty.

1,39 g
20,8 mm
wytarty
popękany

Bft 732
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1652. Jw., w otoku
(HaGS-T×¦P/-ULUS)-PrIM
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
HONb-TaD(N-OrUM-P//c¢)
Stempel przesunięty.

1,63 g
19,5 mm
krążek niereg.

Bft 738

1653. Jw., w otoku
H(AGS )-T×ÁPA-UL(US)-PrIM

Jw., w otoku 
HO(N)/-TaDN-OrU(M)-PrUc¢

1,68 g
20 mm
krążek niereg.
skorodowany

Bft 741

Ludwik von erlichshausen  (1450-1467)
Szelągi

Mennica:  Malbork

Lata 1454-1457 

1654. W polu tarcza z krzyżem o długich, 
przerywających legendę ramio-
nach. Na ich skrzyżowaniu pieczęć 
urzędowa z orłem. W otoku mię-
dzy obwódkami perełkowymi
IIaGS-LUDW-///(S)PRIII

W polu tarcza z krzyżem o długich, 
przerywających legendę ramio-
nach. Nad tarczą kwiat. W otoku 
między obwódkami perełkowymi 
Íd(Nb-///-d)RUÍ-PRUc

1,50 g
21 mm

Bft 779

1655. Jw., w otoku 
IIaGS-LUDW-IcUS-PRIII

Jw., w otoku
IIdNb-(TaD)N-(dRU)II-PRUc
Stempel poruszony.

1,56 g
21 mm

Bft 780

Mennica: Królewiec  

Lata 1460-1467

1656. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża prosto 
zakończone. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨M(AGS)TL(UDW)//USPRI
Ślady pęknięcia stempla.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(¨Md)NbTADNdRUMP(RU)
Stempel poruszony. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,36 g
20 mm
Rv. niedobity

Bft 781

1657. Jw., w otoku 
¨MAGSTLUDWIcU(SPRI)

Jw., w otoku
¨Md(Nb)TADN(d)RUMPRU
Stempel poruszony. 

1,16 g
20 mm

Bft 781

1658. Jw., w otoku 
//(AGS/L)UDWIcUS(P)RI

Jw., w otoku
¨(Md)N(b/AD)NdRUMPRU
Stempel poruszony.

1,26  g
20 mm
wytarty
krążek niereg.

Bft 781 

1659. Jw., w otoku 
¨MA///(UDWIcU)/PRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(¨MdN///D)NdRUM(PRU)
Stempel poruszony.

1,49 g
19,5 mm
wytarty
popękany

Bft 781?

1660. Jw., w otoku 
//AGST(LUDWI)cUS(PR)/
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
/MdNb(T/D)NdRUM//U
Stempel poruszony.

1,46 g
17,5x20 mm
wytarty

Bft 781?
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1661. Jw., w otoku 
¨M(A///UD)WIcUSPRI
Poprzeczne koliste wgłębienie.

Jw., w otoku
¨MdNbTADNdRU//(R)U

1,29 g
20 mm
niedobity

Bft 781?

1662. Jw., lecz ramiona krzyża zakoń-
czone łukowato. W otoku 
¨MA(GSTLUD)WIcUS•PRI

Jw., w otoku
¨MdNbTA•DNd(RUMPRU)
Stempel przesunięty, poruszony.

1,36 g
19,5 mm
niedobity

Bft 783 (Av.), 
784 (Rv.)

1663. Jw., w otoku 
¨MAGST•LUD(WI)cUSŸPRI
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨MdNbTA•DNdRUM•PÏ

1,64 g
20,2 mm

Bft 785

1664. Jw., w otoku 
¨M(AGS)T•LUDWIcUS•PRI

Jw., w otoku
¨MdNbT(A•DNdRUM/PRU)
Stempel mocno poruszony.

1,68 g
20 mm

Bft 785?

1665. Jw., w otoku 
(¨//G)ST•LU//I)cUS•PRI
Stempel poruszony. Powierzchnia 
blaszki menniczej chropowata.

Jw., w otoku
(¨MdN)///DNdRUM///
Stempel przesunięty.

1,49 g
20 mm
wytarty

Bft 785?

1666. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża prosto 
zakończone. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨MA(G)STLUNWI///PRI
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨M(dN)///DNdRU(MP)NU

1,47 g
20,5mm
skorodowany

Bft 786 v

1667. Jw., w otoku 
(¨M)AdSTL//(WIcU)SPR(I)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
¨M(d/b)TADNd(R/M)PRU   
Stempel przesunięty. U zachodzi na ̈ .

1,66 g
20 mm
wytarty

Bft 787 lub 
789

1668. Jw., w otoku 
¨M(ad) STLU///I(c)USPRI

Jw., w otoku
(̈ M)dNb(T)ADN(db)UM(PRU)    
U zachodzi na ̈ . Ślady pęknięcia 
stempla.

1,36 g
22,5 mm
pęknięty

Bft 787 v lub 
789 v 

1669. Jw., w otoku 
¨MAdST(LU///U)SPRI

Jw., w otoku
¨MdNbTA(D)Nd(b///U)
Powierzchnia chropowata.

1,21 g
20,3 mm
niedobity

Bft 787 v lub 
789 v

1670. Jw., lecz ramiona krzyża zakoń-
czone łukowato. W otoku
¨MA(dST)///WIcU(S•PRI)

Jw., w otoku
¨MdNbTADNd//(MPR)U
Stempel przesunięty.

1,52 g
20 mm 

Bft 788

1671. Jw., w otoku 
(¨//d)STLUNWIcUSPRI

Jw., w otoku
¨MdNbTAD///(U)MPRU
Stempel przesunięty.

1,12 g
20,7 mm
niedobity
skorodowany

Bft 789

1672. Jw., w otoku 
¨MAdSTLUNWI(cU)SP(R)I 
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
¨Md(NbT)ADNdRUMPNU
Stempel poruszony. R odbito po-
wtórnie w stemplu puncą.

1,08 g
20 mm

Bft 789 v
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1673. Jw., w otoku 
(¨M///WI)cUS(PR)/
Ślady uszkodzenia stempla.

Jw., w otoku
(¨M///A//dRUM)///
Stempel poruszony. Powierzchnia 
blaszki chropowata.

1,51 g
17,5x19 mm
skorodowany

Bft Typ III

Henryk Reuss von Plauen  (1467-1470)
A) jako namiestnik  (1467-1469)

Szelągi

Mennica:  Królewiec

1674. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone łukowato. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨hINRIcUS¢LOc(U///¢M)

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. Nad tarczą mały krzy-
żyk. W otoku między obwódkami 
perełkowymi
(¨M///D)NORUM¢PRU
Stempel poruszony, przesunięty. 

1,36 g
20 mm
niedobity

Bft 791

1675. Jw., w otoku
¨hINRIcUS(¢///b)S¢M
Stempel poruszony.

Jw., lecz bez krzyżyka nad tarczą. 
W otoku 
¨MON(b///U)M¢PRU
Stempel przesunięty.

1,61 g
19,5 mm
niedobity

Bft 794

1676. Jw., w otoku
¨hINRIcUS¢(L///T)bNbS¢M
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
¨MONbTA(¢//O)RUM¢PRU
Stempel przesunięty.

1,34 g
19,8 mm
pęknięty

Bft 794

1677. Jw., w otoku
¨hINRI(c///L)OcUTbNbS¢M
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(¨M//b)TA¢DNORUM¢PRU
Legenda uszkodzona, poruszona. 

1,31 g
21 mm

Bft 794

1678. Jw., w otoku
(¨h///c)US¢LOc(UTbNbS)¢M   
Stempel poruszony, mocno prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
(¨M)ONbTA¢DNORUM¢(P)/U
Stempel przesunięty.

1,31 g
20 mm

Bft 794

1679. Jw., w otoku
¨hINRIcUS¢LOcU///(S¢M)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
¨MONbTA¢(DN///¢)PRU
Powierzchnia skorodowana.

1,26 g
19,3 mm 
niedobity

Bft 794

1680. Jw., w otoku
¨hINR(I///¢)LOcUTb(NbS¢)M

Jw., w otoku 
¨MONbTA¢DNORUM¢PRU
Powierzchnia skorodowana.

1,11 g
19,6 mm

Bft 794

1681. Jw., w otoku
¨hI(NRIc)US¢L(OcU///S)M

Jw., w otoku 
/(M)ONb(TA¢D/ORU)M¢P//

1,43 g
20 mm

Bft 795

1682. Jw., w otoku
(¨/INRcUS¢LOcUTbNbS/)
Stempel zużyty, poruszony.

Jw., w otoku 
(q/ONbTA¢DNORUM¢PR)/
Stempel poruszony.

1,73 g
20,4 mm
wytarty

Bft 796

1683. Jw., w otoku
(¨)hIN(RcUS¢LOc)UT(bN/S¢)

Jw., w otoku 
(qMO)/bTA¢(D/O//M)¢PRU
Na powierzchni żelazisty nalot.

1,56 g
20,7 mm
wytarty
skorodowany

Bft 796
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1684. Jw., w otoku
(¨/INRc/S¢LOcUTb)NbS/
Stempel przesunięty, mocno po-
ruszony.

Jw., w otoku 
(qMON)///¢DNORRU M¢P(RU) 
R powtórnie odbito w stemplu 
puncą. Stempel poruszony, prze-
sunięty.

1,47 g
20,6 mm

Bft 796

1685. Jw., w otoku
¨I(N/cUS¢L/c)UTbNbS¢
Otok niedobity. W polu ukośny 
negatyw tarczy Zakonu.

Jw., w otoku 
(qMO)NbTA(¢DN)ORUM(¢P)RU

1,07 g
20,8 mm

Bft 796

1686. Jw., w otoku
¨hINR(Ic///bS)¢M
Legenda częściowo zniszczona 
odciskiem otoku innej monety.

Jw., w otoku 
(q)MONbTA¢(D///U)
Stempel przesunięty. Legenda czę-
ściowo zniszczona odciskiem oto-
ku innej monety.

1,43 g
19 mm

Bft 797

1687. Jw., w otoku
/hINRIcUS¢LOcUTbNbS¢(M)

Jw., w otoku 
(qM)//bTA¢DNORUM¢(PRU)
Stempel przesunięty. 

1,41 g
19 mm

Bft 797

1688. Jw., w otoku
/hINRIcUS¢¢LOc(U//Nb)//
Stempel powtórnie odbity.

Jw., w otoku 
qMO//TT¢DNORRM¢PRU
Stempel powtórnie odbity, prze-
sunięty. 

1,38 g
20 mm
krążek niereg.

Bft 797

1689. Jw., w otoku
¨hINRIcU(S¢L///TbNbS¢M)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
qMONbT(A¢DN)ORUM¢PRU

1,27 g
21 mm
krążek niereg.

Bft 797

1690. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone łukowato. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
///NRIcUS(¢LO/U)///

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(qMO)NbTA¢DN///¢P//
Stempel poruszony, przesunięty.

0,96 g
19 mm
niedobity

Bft 796/798

1691. Jw., w otoku
/(hINRIcUS¢LOcUTbNbSM)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
(q)MON(bT)A¢DNOR(UM¢PR)U
Stempel poruszony.

1,41 g
20 mm

Bft 798

1692. Jw., w otoku
/(hIN)RIcUS¢LOcU(T)bNb (SM)

Jw., w otoku 
qMONb(TA¢D)N(ORUM¢P)RU
Stempel poruszony.

1,41 g
20 mm

Bft 798

1693. Jw., w otoku
¨hINRI(///c)UTbN(b)///

Jw., w otoku 
qMONb(TA)//NORU(M¢)///

1,40 g
20 mm

Bft 798

1694. Jw., w otoku
¨hINRIcU(S///NbSM)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(q//N)bT(A¢//OR)UM¢P(RU)   
Stempel przesunięty.

1,32 g
19 mm

Bft 798

1695. Jw., w otoku
¨hI(N///L)OcUTbN(bSM) 
W polu ukośny negatyw krzyża 
greckiego.

Jw., w otoku 
(qMON///N)ORUM¢(PRU)

1,30 g
20,8 mm

Bft 798
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1696. Jw., w otoku
¨hINRIcU(S¢LOcUT)bNbSM  
Stempel poruszony. W polu uko-
śny negatyw krzyża greckiego.

Jw., w otoku 
q(MONb)TA¢(DN)ORUM¢PRU

1,21 g
19,6 mm

Bft 798

1697. Jw., w otoku
/(h//RIcUS¢LO)cUTbNbSM
W polu negatyw krzyża greckiego.

Jw., w otoku 
(q)MONbTA¢(DNORUM¢//U)

1,16 g
19 mm
niedobity

Bft 798

1698. Jw., w otoku
¨hINRIc(US¢LOc///R)I 

Jw., w otoku 
qMO(NbT///R)UM¢(PR)U
Stempel przesunięty.

1,15 g
18,8 mm
niedobity

Bft 800

1699. Jw., w otoku
¨hINRIcUS¢LO(cUTb)///

Jw., w otoku 
vMONbT(A¢DNO)RUM¢P(RU)
Stempel przesunięty.

1,63 g
19 mm
otoki niedobite

Bft 801

1700. Jw., w otoku
¨hIN///(US¢/OcU)TbNbSM
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
vMONbTA¢(D/O//M¢//U) 
Litery N, T poruszone podczas 
odbicia w stemplu.

1,41 g
19,8 mm
niedobity

Bft 801

Henryk Reuss von Plauen
(1467-1470)

B) jako Wielki Mistrz Zakonu

(1469-1470)

Szelągi
Mennica: Królewiec

1701. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone łukowato. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
/(M)AGST¢hINRIcUS¢(P)//
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
vMON(bT///N)ORUM¢PRU
Stempel poruszony.

1,43 g
20,4 mm
niedobity

Bft 802

1702. Jw., w otoku
¨(MA)///IN(RIcUS¢)PRI
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku 
v/(O)NbTA¢D(N//UM)¢PRU
Stempel poruszony. Litery M, O  
powtórnie odbite.

1,28 g
20,3 mm
niedobity

Bft 802

1703. Jw., w otoku
¨M(A///I)cUS¢PRI
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
v(M///T/¢/NO)RUM¢PRU
Stempel przesunięty.

1,17 g
20 mm
niedobity

Bft 802
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Henryk Reffle von Richtenberg
(1470-1477)

Szelągi

Mennica:  Królewiec
1704. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 

Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone prosto. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨MAdST(NIN///d)UA
W polu ukośny negatyw krzyża 
greckiego.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
t///(T)A•DdMI•PRU•

1,43 g
20,2 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Bft 803 v

1705. Jw., w otoku
(¨MAd)STNINRIdUS(dUA)

Jw., w otoku
tMdNcTA///(MI)•PRU•
Stempel przesunięty. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,32 g
19,5 mm
niedobity

Bft 803 v

1706. Jw., w otoku
(¨)MAdS(TIà)NINR(IdUS/UA)
Przebicie.

Jw., w otoku
q(MO N)bTA•D(OdMI)PRU 
R odbito w stemplu niżej. 
Przebicie: w polu dwie zachodzące 
na siebie tarcze.

1,37 g
22 mm

Bft 805 

1707. Jw., w otoku
¨(MA//T)//NRIdUSdU A   
Stempel poruszony. M odbito 
zbyt dużą puncą.

Jw., w otoku
q///(bTA•D)dMIPRU
Stempel poruszony.

1,28 g
20,5 mm
niedobity
skorodowany

Bft 805

1708. Jw., w otoku
¨M///(NRI)dUSdUA•
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
qMd(N///•Dd/IPR)U
Stempel poruszony, przesunięty.

1,54 g
21 mm
niedobity

Bft 805 v

1709. Jw., w otoku
¨MAdS(TN///)USdUA
Stempel poruszony. 

Jw., w otoku 
(q)MdNbTA•DdMI•(P/U) 

1,40 g
20 mm
niedobity

Bft 805 v 

1710. Jw., w otoku
M̈  Ad/(TN///USdU)A
¨ wplątana w M.

Jw., w otoku
qMd(Nb///M/•)PRU

1,46 g
21 mm
niedobity

Bft 805 (Av.), 
806 v (Rv.)

1711. Jw., w otoku
¨(MA)dSTNINRId(US)dUA
Ślady przebicia i uszkodzenia 
stempla oraz  korozji.

Jw., w otoku
qMdNbTA•DdMI•PRU

1,42 g
20,5 mm
nadkruszony

Bft 805 (Av.), 
806 v (Rv.)

1712. Jw., w otoku
M̈ Ad/T(NININRI)dU Sd UA 

Gwiazdka zachodzi na M. 
Ślady uszkodzenia stempla. Na le-
gendzie odciśnięta krawędź innej 
monety.

Jw., w otoku
qM(dN)bT(A•/d)MI•PRU
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,51 g
20 mm

Bft 806 v (Rv.)
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1713. Jw., w otoku
(¨MAdSTNININRIdU Sd UA)
Gwiazdka zachodzi na M. 
Ślady uszkodzenia stempla.
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(qMd)NbTA•DdMI•PR(U/)
Stempel przesunięty.

1,27 g
20 mm

Bft 806 v (Rv.)

1714. Jw., w otoku
(¨)MAdST(N//R/dU)SdUA
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
qMdNbTA•DdMIPRU•

1,64 g
21 mm

Bft 807 v

1715. Jw., w otoku
¨MA(d/T/IN/I)dUSdU A
Stempel poruszony. M odbito zbyt 
dużą puncą.

Jw., w otoku
qMdNbT(A•DdMI/RU)•
d odbito w stemplu powtórnie.

1,26 g
21 mm
niedobity

Bft 807 v

1716. Jw., w otoku
¨MAdSTNINR(IdUSd U)A

Jw., w otoku
qMd(NbT)A•D(dM)I•PR U• 
Punkt środkowy zachodzi na P. 
Stempel pęknięty, przesunięty,  
z podłużnym śladem uszkodze-
nia.

1,35 g
20,8 mm

Bft 808

1717. Jw., w otoku
¨(MadSTNINR///Sd U)A
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(qM)dNbTA•(DdMI•PRU•)   
Ślady zużycia stempla.

0,91 g
21 mm 
pęknięty

Bft 808

1718. Jw., w otoku
¨MAdS/(NI)NRIdUSd UA
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
qMdNcTA•(D/MI•P)RU•
c znacznie mniejsze.

1,50 g
21 mm 
zawyż. % Cu

Bft 808 v

1719. Jw., w otoku
¨(MAdST)NINRIdUSd UA
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
qM(d///d)MI •PR U•
Punkt środkowy zachodzi na P.
Stempel pęknięty, przesunięty,  
z podłużnym śladem uszkodzenia.

1,56 g
20,8 mm
niedobity

Bft 808?

1720. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone prosto. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨MAdSTNINRIdUS•dUA

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
qMONbTA¢DNORU(M/P)RU
Stempel przesunięty.

1,30 g
20,2 mm
tarcze wytarte

Bft 809

1721. Jw., w otoku
¨MAOS(T¢N///d/S)//A
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
(qMdN)bTA¢(DNdR/M¢PRU)

1,73 g
20 mm
otoki zatarte

Bft 809 v

1722. Jw., w otoku
/(MAGRShINRIcUSò)//
Stempel zużyty. W polu negatyw 
krzyża greckiego.

Jw., w otoku
(qMO)NbTA¢D/(ORUM)///
Stempel poruszony.

1,52 g
21 mm
wytarty

Bft 811

1723. Jw., w otoku
¨MA(GRS)hINRIcUSòUA
W polu negatyw krzyża greckiego.

Jw., w otoku
q(MO)/bTA¢D(NORU)M¢PRU
Stempel poruszony. 

1,44 g
12 mm 

Bft 811
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1724. Jw., w otoku
//(AG)RShINR(Ic/S)///
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(qMONbTA¢DN///U)
Litery zachodzące na siebie kilka-
krotnie. Stempel przesunięty.

1,18 g
20,5 mm
wytarty

Bft 811? 

1725. Jw., w otoku
¨M(AGRS•h)INRIcU S•òUA
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
(q/ON)bTA¢DNORUM¢(PRU)

1,23 g
21 mm
zawyż. % Cu

Bft 813

1726. Jw., w otoku
¨MAGST¢NIN(RIc)US¢(ò/A)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
qMONbTA¢DNO(RUM¢PRU)
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,50 g
20,5 mm

Bft 817

1727. Jw., w otoku
¨MAGS(T¢hINRIcU)///
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
q(M)///A¢DN(OR/M)¢PRU
Stempel poruszony.

1,64 g
19,6 mm
wytarty

Bft 817?

1728. Jw., w otoku
/(M/G)ST¢hIN(RIcUS¢)///

Jw., w otoku
(qM)/NbTA¢DN(ORU)///R/

1,59 g
20 mm
wytarty

Bft 817?

1729. Jw., w otoku
/̈(AG)ST¢hINRIcUS¢(òUA)

Jw., w otoku
q(M///T/¢D)NORUM¢PRU
Stempel poruszony.

1,53 g
21,5 mm
niedobity

Bft 817 

1730. Jw., w otoku
¨MA(GST¢h)INRIcUS¢òUA
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

Jw., w otoku
qMONbTA¢DN(ORUM¢P)RU
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,45 g
20 mm

Bft 817

1731. Jw., w otoku
¨MAGST¢h(INRIc)US¢òUA
Początek legendy dobity.

Jw., w otoku
qMO(N//A)¢DNORUM¢PRU

1,33 g
21 mm
skorodowany

Bft 817

1732. Jw., w otoku
¨M(AG//¢/RIcUS¢ò)//
W polu odwrócony negatyw tar-
czy Zakonu. Na legendzie od-
ciśnięta krawędź innej monety. 
Złuszczenia na powierzchni.

Jw., w otoku
q(/dNbT/¢DNO//M¢PR)U
P dobito w stemplu powtórnie. 
U zachodzi na q.

1,32 g
21 mm
otoki zatarte

Bft 817

1733. Jw., w otoku
¨MA(dST¢h///S¢ò)UA
Stempel przesunięty. 

Jw., w otoku
/(M)ONbTA¢DN(O)///
Stempel przesunięty.

1,44 g
19,6 mm
niedobity 
skorodowany

Bft 817/818

1734. Jw., w otoku
¨(MAGS)ThINRIdUSUA
Stempel poruszony.

Jw., w otoku
qMO(Nb)TA•(DO M/P)//•
Stempel poruszony.

1,55 g
21 mm
Rv. skorodow.

Bft 807 v (Rv.)

1735. Jw., w otoku
¨MAGST•(hIN///c)US•òUAR     
Stempel mocno poruszony. W polu 
negatyw krzyża greckiego.

Jw., w otoku
(qMON)bTA¢DNORUM¢PRU     
Stempel poruszony. 

1,47 g
21 mm

Bft 820 
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1736. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone prosto. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨M(AGS)T•hI(NR)IcUS•òUAR
Stempel poruszony.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
q(MON/T)A¢DNORUM¢DRU    
DN odbito w stemplu zbyt dużą 
puncą, a ostatnie U- zbyt nisko. 
Stempel poruszony.

1,58 g
20,5 mm

Bft 820 v

1737. Jw., w otoku
(̈MAG)ST¢h(I///cU)S¢òUAR

Jw., w otoku
/MONbTA¢(DN///M¢P)RU
Stempel poruszony.

1,43 g
21 mm
otoki niedob.

Bft 822

1738. Jw., w otoku
///(ST¢h)INRIcUS¢ò(U)//
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
qMONb(T///NORU)M¢PRU
Stempel przesunięty.

1,41 g
19,6 mm
niedobity

Bft 822

1739. Jw., w otoku
¨M(AGST¢IN)RIcUS¢(ò)///
Przebicie.

Jw., w otoku
q(Mäb)T(A)¢DNO(RUUM)¢PRU   
Przebicie. PRU odbite zbyt dużą 
puncą.

1,38 g
20,6 mm

Bft 822 

1740. Jw., w otoku
¨(M//S/¢/IN)RIc//¢òUAR
W polu odwrócony negatyw tar-
czy Zakonu.

Jw., w otoku
(qMO///A/¢/N)ORUM¢PRU

1,16 g
21 mm
otoki niedobite

Bft 822

1741. Jw., w otoku
¨M(A///RIcUS)¢òUAR
Stempel zużyty, przesunięty. Część 
legendy uszkodzona.

Jw., w otoku
q MO(Nb)TA¢DN(O///¢/R)/

1,61 g
19,5 mm 
skorodowany
nadkruszony

Bft 822 v

1742. Jw., w otoku
¨M(A)GST(¢hIN)RIc (U)S¢òUAR
òUAR i M odbito w stemplu zbyt 
dużą puncą. Stempel przesunięty, 
poruszony.

Jw., w otoku
q(MONb)/A¢DN(OR)UM¢PRU
PRU obito w stemplu zbyt dużą pun-
cą. U zachodzi na q. Na legendzie 
odciśnięta krawędź innej monety.

1,52 g
21 mm
otoki niedobite

Bft 822 v

1743. Jw., w otoku
(¨MA/S)T¢hINR(IcUS¢///R) 
Stempel zużyty, przesunięty.

Jw., w otoku
/(MO)N(b)TA¢DN(/RU/¢PR)/
Stempel poruszony.

1,44 g
19,5 mm
wytarty

Bft 822 v

1744. Jw., w otoku
¨MAGST¢hINR(Ic)//¢òUAR
òUAR i M odbito w stemplu zbyt 
dużą puncą. Stempel poruszony.

Jw., w otoku
qMONbT(A¢DNORU)M¢PRU 
PRU obito w stemplu zbyt dużą 
puncą. U zachodzi na q.

1,44 g
21 mm

Bft 822 v

1745. Jw., w otoku
¨M(AG)//INrIcU(S)///

Jw., w otoku
//(ON)bTA¢(D///UM¢PR)/
Stempel poruszony.

1,51 g
20,5 mm
wytarty

Bft 822? 824?

1746. Jw., w otoku
//(AGr•hINrIcUS)///

Jw., w otoku
/(MON)bTA(¢//ORUM¢/R)/
Stempel poruszony.

1,37 g
20,8 mm
wytarty

Bft 824

1747. Jw., w otoku
¨MAGr¢hINrIc(US)///¢

Jw., w otoku
(qM/Nb)TA¢DNOR(UM¢PRU)

1,26 g
20,4 mm
wytarty

Bft 824 v
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1748. Jw., w otoku
(¨M)///hI(NrIcUS/UAR)

Jw., w otoku
(q//N/TA)¢DN(O//M¢)PRU

1,25 g
20,7 mm
wytarty

Bft 824?

1749. Jw., w otoku
///INRIc(U///AR)
Stempel przesunięty, poruszony.

Jw., w otoku
///(NbT///RU)M¢P//

1,31 g
20,3 mm
wytarty

Bft 824? 

1750. Jw., w otoku
¨M///höNRöcUS¢ò

Jw., w otoku
N•MONbTA•DNO(R//•)

1,44 g
20,5 mm
Av. niedob.

Bft 826 v

1751. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone prosto. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨(M///T)hINRIdU(S)dUA

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(N)¢MONbTADOMIP(R¢)

1,43 g
20 mm

Bft 831

1752. Jw., w otoku
//Ad SThINRIcUSd/(A)
Stempel przesunięty.

Jw., w otoku
N¢MONb(T//OM)IPRU•

1,54 g
20,5 mm
niedobity

Bft 832

1753. Jw., w otoku
(¨M/G/STb/¢hINRIw)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(N/MONb¢DOMIN¢PRU¢)
Powierzchnia skorodowana.

1,26 g
20 mm
wytarty
zawyż. % Cu

Bft 834 v

1754. Jw., w otoku
/(MA)GIS(T)bR¢hIN(RIw)

Jw., w otoku
h¢MO(Nb)¢DO(MI/¢PR)U¢

1,38 g
21,5 mm
skorodowany

Bft 834 v

1755. Jw., w otoku
¨MAdSTNINRIdUSdUA

Jw., w otoku
h•MdNbTADdM•PRU•
Stempel poruszony.

1,22 g
21 mm

Bft 837 v 

1756. Jw., w otoku
¨MAdS T¢hINRIdUSUA•
W polu ukośny negatyw tarczy 
Zakonu.

Jw., w otoku
h•MdNbTADdMI•PRU•

1,44 g
20,6 mm

Bft 837/838 

1757. Jw., w otoku
¨MAdS(ThIN)RIdUSdUA

Jw., w otoku
h•MdNb(TADd M)I•PRU•

1,37 g
21 mm

Bft 838 v

1758. Jw., w otoku
¨Mad ST(hIN RIdUS)dUA    
Stempel zużyty. 

Jw., w otoku
h¢(M)ONb¢DOM(I•P)RU(S•)

1,52 g
20 mm

Bft 841

1759. Jw., w otoku
¨MAG//(Tb/¢)hINRI¢

Jw., w otoku
N¢(M)ONb T(A¢D)OMI¢P¢
Stempel poruszony.

1,55 g
20,4 mm
niedobity

Bft 842?

1760. Jw., w otoku
//(AGI)ST:hINRIc(US•Q)

Jw., w otoku
///Nb TA¢DOM(I¢)///
Stempel poruszony.

1,28 g
21 mm
niedobity

Bft 848 v? 
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1761. Jw., w otoku
(¨M)AGISTbR¢hI/(R/c)U

Jw., w otoku
h¢MONb¢DOMI•PRUS•
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,59 g
21 mm

Bft 850

1762. Jw., w otoku
¨MAGI(STbR¢h//R)IcU
Stempel zużyty, niedobity.

Jw., w otoku
(h¢M)ONb¢DOMI•P(RUS•)
Stempel poruszony.

1,20 g
20 mm
skorodowany

Bft 850

1763. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża zakoń-
czone prosto. W otoku między 
obwódkami perełkowymi
¨MAGISTbR•hINRIcU:

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
hMONbTA•DNORUM•P
Stempel poruszony.

1,43 g
21 mm

Bft 851 

1764. Jw., w otoku
¨MAGIS(Tb///N)RIcU:
Legenda częściowo zniszczona 
odciskiem otoku innej monety.

Jw., w otoku
hMONbTAD///MP•
Legenda częściowo zniszczona 
odciskiem otoku innej monety.

1,20 g
20 mm
niedobity

Bft 851 v

1765. Jw., lecz ramiona krzyża prosto 
zakończone. W otoku
¨MAGIS(T:)hINRIcU(S•)Q

Jw., w otoku
h(MONbTADNO)RUM:P:
Stempel niedobity.

1,25 g
21 mm

Bft 853 v

1766. Jw., w otoku
¨MAGIST:hI NRIcU(S•)Q 

Jw., w otoku
(h)M//bTA:DNO(RUM•P:)
Stempel niedobity.

1,22 g
21 mm
zawyż. % Cu

Bft 853 v

1767. Jw., w otoku
///(ST•höNRö)cUSQ
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku
(hMO///A)DNOR(UMP)
Powierzchnia skorodowana.

1,51 g
20 mm
wytarty
zawyż. % Cu

Bft 860

1768. Jw., w otoku
¨MAGöST(b)/•höNRöcU:

Jw., w otoku
h•M(O)NbTADNORUM•P•

1,52 g
21 mm
pęknięty

Bft 863 v

1769. Jw., w otoku
¨(M)//öSTb(R•hö)NRöcU•
Stempel mocno poruszony.

Jw., w otoku
(h//NbTA•DNORUM•PR)
Stempel poruszony, niedobity.

1,15 g
21 mm

Bft 864 v

1770. Jw., w otoku
¨MAGöSTbR•höNRöcU: 
Stempel zużyty.

Jw., w otoku
(̈ M)OnbTA•DNORUM•PR•

1,28 g
21 mm

Bft 866 v

1771. Jw., w otoku
¨MAGöST•höNRöcUSQ

Jw., w otoku
¨MäNbTA•DNORUM•PR
Stempel przesunięty.

1,19 g
20,2 mm
skorodowany

Bft 867

1772. Jw., w otoku
¨MAG(öS////öc/S)Q
M obito w stemplu powtórnie.

Jw., w otoku
/(O)NbTA•DN(OR)///

1,24 g
20,2 mm
niedobity

Bft 860-868

1773. Jw., w otoku
¨MAGST/AGS/M//PI
Przebicie z przesunięciem stempla. 

Jw., w otoku
¨MONbT/TA/DNOR///
Przebicie. W polu dwie ukośnie za-
chodzące na siebie tarcze zakonne.

1,30 g
20,7 mm
skorodowany
pęknięty

nieokreślony
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Mennica: Królewiec

Szelągi

1774. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża prosto 
zakończone. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
¨MAGöSTMARTöNP
Stempel poruszony, przesunięty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
MMdNbTADNdRUMP
Stempel poruszony, przesunięty.

1,37 g
20 mm
fałszywy 

Bft 870 v

1775. Jw., w otoku
¨MAGöSTMARTöNUP
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku 
MMONcTA:(D)NORUP•
Na powierzchni żelazisty nalot.

1,14 g
19,5 mm
krążek niereg.

Bft 874 v

1776. Jw., w otoku
¨(:///M)ARTöNU•P:
Część legendy niewybita.

Jw., w otoku 
///(bT)A•DNdRU(M•P)
Część legendy niewybita.

1,27 g
19,2 mm
zawyż. % Cu

Bft 873 v

1777. Jw., w otoku
(̈:MA)GöST×∙MARTöNU:(R•)

Stempel zużyty, poruszony, prze-
sunięty.

Jw., w otoku 
M•(MON)bTA•DNdRUM•P•
Stempel poruszony, przesunięty.

1,23 g
19,6 mm
zawyż. % Cu

Bft 884 v  (Av.), 
885  v (Rv.)

1778. Jw., w otoku
¨MAGöST:MARTöNUPR:
Stempel uszkodzony, poruszony.

Jw., w otoku 
(M:Md)NbTA(•DNdRUMP:)
Stempel poruszony. 

1,46 g
21 mm
porysowany
pęknięty

Bft 887 v

1779. Jw., w otoku
•̈MAGö(ST•M)ARTöNU×ŸPR•

Stempel poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
M(MON)bTA•DNORUM•P•
Stempel poruszony. Ślady zużycia 
stempla.

1,44 g
19 mm

Bft 890

1780. Jw., w otoku
(̈M)AGöST(M)ARTöNU(×)P(•)

Legenda uszkodzona, poruszona.

Jw., w otoku 
M(M)ONbTA•DNORUM•P•

1,17 g
20 mm

Bft 894/895

1781. Jw., w otoku
¨MAGöSTMARTöNP

Jw., w otoku 
M:MdNbTA•ĀdÏMPR:
Stempel poruszony, przesunięty.

1,32 g
20 mm

Bft 896 v

1782. Jw., w otoku
(̈ MA)GöSTb×∙MARTö(NU:) P

Jw., w otoku 
MMdN(bTADNd)RUM:PR:
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,44 g
19,5 mm
otoki skorod.
zawyż. % Cu

zbliżony do 
Bft  898 v 

1783. Jw., w otoku
¨MAGöSTb(×M///U×P)
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
M•MdNbTA(:DNd///PR•)
Stempel przesunięty.

1,37 g
19 mm
niedobity

zbliżony do 
Bft  898 v 
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1784. Jw., w otoku
¨M///×∙MARTöNU9•P

Jw., w otoku 
///NbTA:DNdRUM:P(R)

1,27 g
21 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Bft 899 v

1785. Jw., w otoku
¨:MAGöST:M(AR)/ö//(:P:)

Jw., w otoku 
M(M//bT)AĀOÏMPR

1,62 g
19,8 mm
niedobity
krążek niereg.

Bft 901 v

1786. Jw., w otoku
¨MAGöST:MARTö(NU)×:P

Jw., w otoku 
M:MdNb TA:DNd RUM•PR•

1,43 g
20,6 mm

Bft 903 v

1787. Jw., w otoku
∙̈(MA)GöST:MARTöN(U9P):

Stempel przesunięty.

Jw., w otoku 
(MMdNb )TADNORUM:P(R)

1,48 g
20 mm
niedobity

Bft 905 v

1788. Jw., w otoku
(¨M)AGöST:MARTö(NU)9//   
Ślady zużycia stempla w otoku.

Jw., w otoku 
M(Md)NbTA:DNdRUM(•PR):
Ślady zużycia stempla.

1,34 g
20 mm
Av. niedob.

Av.: Bft 907 v 
lub 909 v 

1789. Jw., w otoku
¨•MAGöST:MAR (TöN/:)R
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
M•M(d/bT)A•(DN)dRUM•PR•     
Ślady korozji.

1,31 g
20,2 mm
zawyż. % Cu

Bft 908 v

1790. Jw., w otoku
(¨/A)GöST×MART(öNU/R)
Litera S odbita większa puncą.

Jw., w otoku 
M:MdN(/TAD)NdÏMPR

1,05 g
19,5 mm
wytarty

Bft 909 v

1791. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża prosto 
zakończone. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(̈M)AGö(ST×∙M)ARTöNU×∙PR• 

Litery NU odbite większa puncą. 
Stempel mocno zużyty.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
M•MON/(TA)•DNO(RU)M•PR•

1,04 g
19,5 mm
część. zatarty

Bft 909 v

1792. Jw., w otoku
¨MAG öST×∙MARTöNU:PR :
Stempel poruszony.

Jw., w otoku 
MMdNbTA:DNdRUMPR

1,30 g
20,5 mm
zawyż. % Cu

Bft 910 v

1793. Jw., w otoku
¨•MAG ö(ST•//RT)öNU:PR •
Ślady zużycia stempla. Stempel  
poruszony, przesunięty.

Jw., w otoku 
M•MdNb(TA:/Nd)ÏMPR

1,30 g
19,8 mm
niedobity
krążek niereg.

Bft 912 v

1794. Jw., w otoku
¨M(AG öS T•/A/T)ö NU  9 PRö

Jw., w otoku 
(MMdN)bT/:DNd(RUM•PR)
Obrzeże nadgniecione.

1,20 g
19,5 mm
pęknięty

Bft 916 v

1795. Jw., w otoku
¨MAGöST•MARTöNU:PRö:   
Ślady zużycia stempla.       

Jw., w otoku 
M:MdNbTA•DNdRUMPR:

1,30 g
20,5 mm
zawyż. % Cu

Bft 916 v (Av.),
915 v (Rv.)

232



1796. Jw., w otoku
¨MAGöST×MARTöNU 9PRöM
Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku 
M•MONbTA•DNORUM :PR•
R zachodzi na M. Krawędź zatar-
ta.

1,21 g
20,5 mm

Av. zbliż. do 
Bft 931 v, 
Rv. 916 v

1797. Jw., w otoku
¨•MAGöST:MAR//NU S:PRö:
Stempel zużyty.

Jw., w otoku 
M•Md(Nb)TA:Ād RUM:PR:

1,30 g
20 mm

Bft 917 v

1798. Jw., w otoku
¨:MAGöST:(MA)RTöNU:P:

Jw., w otoku 
MMdNbTA•ĀdÏM:PRU
Stempel poruszony. Otok ze śla-
dami korozji.

1,20 g
19,18 mm

Bft 919 v

1799. Jw., w otoku
¨MAGöS(T:MART)öNU:P:

Jw., w otoku 
(MMd)NbTA:Ā(dR)UM•PÏ:
Stempel mocno poruszony, prze-
sunięty.

1,39 g
19,5 mm

Bft 920 v

1800. Jw., w otoku
¨(:M///ST:)MAR TöNU:RŸ
Stempel zużyty. Otok częściowo 
nadgnieciony.

Jw., w otoku 
(M:MdNbTA)•DNORU(M:/RU:)   
Ślady uszkodzenia stempla.

1,30 g
19,8 mm

Bft 922 v

1801. W polu tarcza Wielkiego Mistrza 
Zakonu z krótkim krzyżem jero-
zolimskim i pieczęcią urzędową 
z orłem. Ramiona krzyża prosto 
zakończone. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
(̈ •)MAGöST×∙MARTöNU×P(R)
Stempel zużyty. Na legendzie od-
ciśnięta krawędź innej monety.

W polu tarcza Zakonu z krzyżem 
krótkim. W otoku między ob-
wódkami perełkowymi
M•MdNbTA•Ā(dR)//PÏ•
Na legendzie odciśnięta krawędź 
innej monety.

1,20 g
20 mm
skorodowany
zawyż. % Cu

Bft 923/924

1802. Jw., w otoku
•̈MAGöST×∙MA(R)T(öN)U×∙PR•

Ślady zużycia stempla.

Jw., w otoku 
M•MdNbTA:ĀdRUM:PÏ:

1,39 g
19,5 mm

Bft 924 v

1803. Jw., w otoku
¨:MAGö(S///T)öNU:PRI•
Dwa równoległe łuki zachodzące 
na legendę.

Jw., w otoku 
(M):Md(NTA):DNdRU(M///U)

1,30 g
20,2 mm
niedobity

Bft 925 v (Rv.), 
930 v (Av.)

1804. Jw., w otoku  
:MAG(öST:MAR)TöNUPR:

Jw., w otoku 
(M:)Md NbTA:DNd(RUM:PRU:)

1,02 g
19,3 mm
niedobity
zawyż. % Cu

Bft 926/927

1805. Jw., w otoku
:̈MAGöST×∙MARTöNU×∙PR:    

S odbito zbyt dużą puncą.

Jw., w otoku 
M•MdNbTA:DNdRUM:PÏ:
Litera b odbita większa puncą  
w stemplu, a pierwsze N obniżono. 
Ślady zużycia stempla.

1,31 g
19,2 mm

Bft 928 

1806. Jw., w otoku
¨:MAGöST:MARTööNU9
Stempel zużyty, częściowo poru-
szony.

Jw., w otoku 
(MMN)bTA(DNOR)UM:PRU
Stempel poruszony. Część liter 
nadkruszona.

1,35 g
19,7 mm

Av. zbliż. do Bft 
895, Rv. grupa 
z  PRU
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SZeLĄGI NIeOKReŚLONe

1807. Jw., w otoku
(¨)M//S///

Jw., w otoku 
///NO//M//(RU)

1,85 g
20 mm
wytarty

nieokreślony

1808. Jw., w otoku
(¨MAG)
Stempel poruszony. Powierzchnia 
skorodowana.

Jw., w otoku 
///(TADN//UMÕ)//
Powierzchnia skorodowana.

1,57 g
21 mm
wytarty
popękany

nieokreślony

1809. Jw., w otoku
///(ÕPRI)
Powierzchnia skorodowana.

Jw., w otoku 
(¨///DN///M/RU)
Powierzchnia skorodowana.

1,47 g
20 mm
wytarty
popękany

nieokreślony

1810. Jw., w otoku
(¨MAGöSTÕÕ)/// 
Poruszenie stempla.

Jw., w otoku 
///(NbTAµDN)///
Stempel przesunięty.

1,36 g
20 mm
niedobity
skorodowany

nieokreślony

1811. Jw., w otoku
(̈ MONbTAMAG)ST•(M/UI)
Moneta przebita.

Jw., w otoku 
(bL/wTA•DNORU/PRUI)
Moneta przebita.

0,91 g
20,4 mm

nieokreślony

MONeTy Ze SKARBu Z CHOMIĄŻy KSIĘŻeJ, ZNAJDuJĄCe SIĘ W PRyWATNyM POSIADANIu

POLSKA
PRuSy KRóLeWSKIe

KAZIMIeRZ JAGIeLLOŃCZyK (1454-1492)

TORuŃ
Vos. 25;  Kub. I/6    1,36 g,  21 mm  
Vos. 40;  Kub. I/6    1,13 g,  19,8 mm    niereg. krążek
Vos. 43/44;  Kub. I/4    1,32 g,  20 mm  
Vos. 58;  Kub. I/5    1,34 g,  20,3 mm  
Vos. 61;  Kub. I/4    1,49 g,  19,8 mm
Vos. 67-69;  Kub. I/4    1,36 g,  20,3 mm  

GDAŃSK
Vos. 191;  Kub. II/1    1,39 g,  20,5 mm
Vos. 191;  Kub. II/1    1,38 g,  18,8 mm
Vos. 218;  Kub. II/1    1,38 g,  20,2 mm
Vos. 283;  Kub. II/1    1,44 g,  20,2 mm  
Vos. 328;  Kub. II/7    1,43 g,  20 mm  

eLBLĄG
Vos. 10  lecz ELUIT ;  
Kub. I/1      1,19 g,  20 mm    zgięty 
Vos. 15;  Kub. I/1    1,20 g,  20,6 mm  
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ZAKON KRZyŻACKI
MICHAŁ KuCHMeISTeR  (1414-1422)

SZeLĄGI  z lat  1414-1416

Bft 414   Vos.G. 660  1,51 g;  20,3 mm
Bft 413   Vos.G. 660,  
   na Av. MIcNAbL, 
   na Rv. pierwsze M 
   umieszczono niżej;  1,47 g;  20,4 mm 
Bft 421, 422  Vos.G. 667  1,44 g;  19,6 mm
Bft 421, 422  Vos.G. 667  1,31 g;  19,4 mm
Bft 463, 464  Vos.G. 689/686   1,36 g;  20,5 mm  wyszczerb.
Bft 470-475  Vos.G. 692  1,01 g;  20,8 mm
Bft 499, 500-09     Vos.G. 708/714-19 1,15 g;  21,3 mm
Bft 525   Vos.G. 735  1,44 g;  20,2 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,74 g;  21,1 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,66 g;  21,9 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,47 g;  20,6 mm 
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,46 g;  20,9 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,43 g;  20,6 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,39 g;  20,3 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,36 g;  21,1 mm
Bft 528-33  Vos.G. 741  1,25 g;  21,0 mm
Bft 554-56  Vos.G. 750  1,32 g;  20,4 mm
Bft 566/67  Vos.G. 760  1,43 g;  20,2 mm
Bft 569   Vos.G. 761  1,24 g;  19,9 mm
Bft 577?   Vos.G. 764?   1,21 g;
   Vos.G. III-IV. typ 1,21 g;  21 mm
   Vos.G. V. typ  1,50 g;  19,6 mm
   Vos.G. V. typ  1,42 g;  20,7 mm
   Vos.G. V. typ  1,34 g;  20,3 mm
   Vos.G. VI. typ  1,73 g;  20,6 mm
   Vos.G. VI. typ  1,44 g;  19,9 mm
   Vos.G. VI. typ  1,37 g;  19,4 mm

Konrad von erlichshausen (1441-1449)

   Vos.G. II. typ  1,69 g;  20,3 mm  
    

Ludwik von erlichshausen (1450-1467)

Bft 767-69  Vos.G. 880  0,96 g;  20,5 mm

Henryk Reuss, namiestnik (1467-69) 

Bft 791/92  Vos.G. 897/98  1,28 g;  20,5 mm

Henryk Reffle von Richtenberg (1470-1477)

Bft 813   Vos.G. 930  1,44 g;  20,8 mm stan b. dobry

Marcin Tuchsess (1477-1489)

Bft 896-917    Aw. ¨MAGöST:MARTöNU:PI   Rw.  M:MdNbTA://ORUM:PR:  
Vos.G. 1014 v/1019-1037;    1,08 g;   19,5 mm  wyszczerb.
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