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MONETY Z BADAŃ ARCHITEKTONICZNO-ARCHEOLOGICZNYCH  
KOŚCIOŁA ŚW. ELŻBIETY WE WROCŁAWIU

ABSTRACT:The architectural and archaeological research conducted in 1977was aimed
at determining the stages of the church’s spatial development, whichwas to be achieved
through analysis of its architecture, cultural accumulations, historical sources etc. During
the research, eighteencoinswerediscovered— threeearlymedievalonesand fifteen late
medieval.ThefindsfromStElisabethChurchcanbedatedbacktotheperiodbetweenthe
secondhalf of the13th century and the secondhalf of the14th century.The conditionof
someof thecoinspreventedcomplete identification.Thediscoveredcoins includedCzech
parvuscoins(four),Wrocławcityhellers(three)andothersmallcoinswhichwereincircu-
lationatthetimeinSilesia.

Głównym celem prac archeologicznychwewrocławskim kościele św. Elż-
biety,prowadzonychw1977r.przezCzesławaLasotęiJerzegoRozpędowskiego
z Instytutu HistoriiArchitektury i Techniki PolitechnikiWrocławskiej, na zle-
cenieWojewódzkiego Konserwatora Zabytków, było wydzielenie faz rozwoju
przestrzennego kościoła— niegdyś parafialnego, dziś garnizonowego.Analiza
architektury, nawarstwień kulturowych i źródeł historycznych pozwoliła na
wyszczególnienie trzechnastępujących faz rozwoju świątyni: I—budowapre-
zbiterium— kościół św.Wawrzyńcaw pierwszej tercjiXIIIw., II— budowa
korpusu—kościółśw.Wawrzyńcaiśw.Elżbietywlatach1245–1257(w1257r.
kościół zostaje konsekrowany już pod imieniem św. Elżbiety), III— budowa
zakrystii(szkoły)wdrugiejpołowieXIIIw.iprzebudowakościoławstylugotyc-
kimwXIVw. Ponadto, dzięki pozyskanym źródłom archeologicznym, rozpo-
znanonatymterenieosadnictwopoprzedzającebudowęświątyni1.

1 Lasota,  Rozpędowski 1980,s.61.
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Podczas prac wykopaliskowych odkryto zabytki ruchome, w tym także
18numizmatów2.Pięć znich tworzyłomałyzespółmonet (nr inw.16.1–16.5).
Zewzględuna ich stanzachowania—ubytki,uszkodzeniamechaniczne, zgię-
cia ipołamania, izpowoduobecnościwzbiorzetypównieznanychdotejpory
(lubpoprostutrudnychdoustalenia),udałosiędokładniezidentyfikowaćjedynie
11numizmatów.Rozciągłośćchronologicznabadanegozbioruzamykasięwprze-
dzialeoddrugiejpołowyXIIIw.dopoczątkuXVw.Wrejoniekrypty,wpodsy-
piepodIIIposadzkąpierwotnegokościoła,odkrytosiedemmonet:nrinw.8,9,
10,11,12,13i14(2.połowaXIII–początekXVw.);wwykopieII,grób13i14,
ujawnionopięćmonetwzespole:nrinw.16.1,16.2,16.3,16.4i16.5(wszystkie
zXIVw.);wwykopieprzyfilarzeznalezionoczterysztuki,nrinw.18,19,20,21
(wszystkie zXIV–XVw.);w podsypie pod IV posadzką pierwotnego kościoła
odkryto jednąmonetę,nr inw.15 (2.połowaXIIIw.), awwykopie IIIwwar-
stwieErównieżjednąmonetę,nrinw.17(początekXIVw.).

Zacznijmy od omówienia małego zespołu liczącego pięć monet (nr inw. 
16.1–16.5).W jego składwchodzi jeden parwus czeski Jana Luksemburskiego
(1310–1346)orazczterybliżejnieokreślonebrakteatyśląskie.Parwusreprezen-
tuje typCastelin10-12, a datowaćgomożemyna2. dekadęXIVw.Brakteaty
natomiast zachowane są w bardzo złym stanie, co uniemożliwia ich dokładne
zidentyfikowanie.Datujemy je szerokonawiekXIV.Na jednym(nr inw.16.2)
pierwotnie mógł być regularny krzyż trójlistkowy, ale nie mamy pewności
z racji stanu zachowania zaledwie połowy monety (gdzie widoczne jest jedno
ramiękrzyża).Monetategotypudotejporybyłanienotowanawliteraturze.Na
drugim okazie (nr inw. 16.3) zaobserwować można, że kołnierz zdobiony jest
promieniami lub motywami roślinnymi, natomiast stan zachowania trzeciego
egzemplarza(nrinw.16.4)niepozwalarozczytaćżadnejczęścimonety.Ostatni
niezidentyfikowany brakteat (nr inw. 16.5) przejawia pewne podobieństwo do
brakteataguziczkowegoFbg770/439—możliwe,żenawaleobecna jest litera
W3—jednakmożetobyćjedyniezłudnewrażeniespowodowanestanemzacho-
waniamonety. Opisywany zespół datowaćmożemy na całyXIVw., a jedynie
dokładnedatowanieczeskiegoparwusaJanamożepozwolićnaostrożnezawęże-
niechronologiinapierwszą tercję tegowieku.Zewzględunaspójnyczasemi-
sjimonet składających się na analizowany zespółmoglibyśmywnioskować, że
mamydoczynieniazzawartościąsakiewki,jednakbrakdokładnejdokumentacji

2 Wstępniemonetyprzedoczyszczeniemzidentyfikowałprof.drhab.StanisławSuchodolski
—wynikzostałopublikowanywpracyKubiak,Paszkiewicz1998,nr166/IV(monetydato-
wanenaXIIIw.)inr836/V(monetyuznaneza„zapewnepóźnośredniowieczne”).W2014r.oma-
wianetutajnumizmatyoczyściłaizakonserwowaładrinż.BeataMiazgazPracowniArcheometrii
iKonserwacjiZabytkówArcheologicznych InstytutuArcheologiiUniwersytetuWrocławskiego,
poczymszczegółowookreślilijeiopracowaliautorzyartykułu.

3 Za zwrócenie uwagi na szczegół obecny na wale monety nr inw. 16.5 dziękuję Panu
prof.drhab.BorysowiPaszkiewiczowizInstytutuArcheologiiUniwersytetuWrocławskiego.
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wykopaliskowej oraz zaleganie monet w dwóch grobach uniemożliwia jedno-
znacznewnioskowanie.

Kolejnemonety—13 sztuk—klasyfikujemy jako znaleziska pojedyncze.
Najstarszesądwaśląskiebrakteatyszerokie,datowanenadrugąpołowęXIIIw.
Monety tego typu,bitewmennicachdolnośląskichodok.1250 r.doprzełomu
XIIIiXIVw.,zregułysąbardzotrudnedorozpoznaniaijednoznacznejatrybucji.
Dziejesiętakprzedewszystkimzpowodubrakunapisów,atakżezewzględuna
bardzobogatąsymbolikę,dużobardziejurozmaiconąniżnaznanychpieczęciach
władców dolnośląskich. Podobną sytuację można zaobserwować u Ferdinanda
Friedensburga, który znał brakteaty z podobnymi wyobrażeniami do obecnych
w zbiorze z kościoła św. Elżbiety, jednak przyporządkował je bardzo ogólnie
donieokreślonychszerokichbrakteatówśląskich.Umieszczonewpolumotywy
należądogrup:zbudynkiem—nr inw.13,gdzie trzywypukłepunktywpolu
monetysprawiająwrażenieczęścibudowli(Fbg890?);zmotywamizwierzęcymi
—nrinw.15zmotywemgłowyjelenia,poroża(Fbg721/127)4.Jedynierzadko
publikowaneśredniceszerokichbrakteatówmogąnampomócwściślejszymdato-
waniunaszychegzemplarzy.Brakteatśląskiuważanyzanajstarszy—Heinricvs 
dvxHenrykaIII(Fbg550/93)—mógłmiećśrednicę29mm,akolejnamoneta,
przypisana temuwładcy przez Borysa Paszkiewicza, już 27,4mm5. Natomiast
brakteatyzeskarbuzSecemina,datowaneprzypuszczalnienakoniecpanowania
Henryka IVProbusa,mierząod25,3do26,9mm6.Znane są jednakzpóźniej-
szychznaleziskgromadnych„szerokie”brakteaty,którychśrednicaspadaponiżej
25mm—podobnewartości zauważyćmożnawomawianymprzypadku, gdyż
obiemonetyoscylująwgranicach21–21,5mm.Mimoniekompletnegozachowa-
niaobuokazów(pierwotnaśrednicamogłasięgać23mm),możnazaobserwować
znaczną rozbieżnośćwstosunkudostarszychegzemplarzy.Może tosugerować
przeniesieniedatowaniaobumonetnaprzełomwiekuXIII iXIV lubwręczna
początekXIVw.

Kolejne dwie monety odkryte w kościele św. Elżbiety to dwustronne
denaryodyskusyjnej atrybucji i datowaniu.Przedstawiająuncjalną literęM po
jednej stronie i kapitalną literęW po stronie drugiej (składają się na nią dwie
scalone literyV).Monety takie znane były już Ferdinandowi Friedensburgowi
(nr 274/641B), który uważał je za halerzemiastaKożuchowa bite po 1493 r.7,
gdzie widział lukę w sekwencji rozpoznanych typów. Jednak w świetle ostat-
nich badań na pl. NowyTarg weWrocławiu, a także omawianego zbioru, nie
sposób nie zgodzić się z Borysem Paszkiewiczem, który przenosi atrybucję
wspomnianejmonetydoWrocławia,ajejchronologięprzesuwanalatapanowa-
niaBolesława III iHenrykaVI, ostatniegoksięciawrocławskiego—1309–ok.

4 Fr iedensburg1931,s.10–12.
5 Paszkiewicz2006a,s.73.
6 Paszkiewicz2002,s.65–67.
7 Fr iedensburg1888,s.215–216;1904,s.48.
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13228.DenarytegotypuznanesątylkoiwyłączniezterenuWrocławia(dziewięć
egzemplarzy z pl.NowyTarg9 i dwa zomawianego zbioru z kościoła garnizo-
nowego).XV-wieczne halerze śląskiewyglądają zgoła inaczej od analizowanej
monety, a także forma litery M widniejącej na awersie denara nie jest znana
zXVw.Literywidniejące po obu stronach rozwijamy zaBorysemPaszkiewi-
czemjakoMoneta Wratislaviensis.Miałoby toanalogięzarównowewcześniej-
szym typie brakteatów z literąW, objaśnianą jako inicjałWrocławia, jak i na
późniejszychhalerzachwrocławskich,gdziew legendachotokowychwystępują 
literyM W—M W10.

Kolejne chronologicznie są trzy parwusy czeskie Jana Luksemburskiego.
Dwa z nich za Karelem Castelinem należy datować na drugą dekadę XIV w.
(nrinw.10,12),natomiastostatniparwusprzezzłystanzachowaniamożnadato-
wać na lata 1311–1327, do czasu wprowadzenia czeskich halerzy11. Parwusy,
będącemonetąfrakcyjnągroszapraskiego,wmaterialearcheologicznymzdarzają
sięraczejsporadycznie.Uderzającejestjednak,żedotejporyodnajdywanebyły
wyłącznienaterenieŚląska(jedenegzemplarzzeŚrodyŚląskiej,kolejnyzbadań
archeologicznychopactwanaOłbinieweWrocławiuorazdwaznaleziskaznie-
znanychmiejscowości na Śląsku12).Widoczne jest więc, że stanwiedzy ulega
znacznemuwzbogaceniu dzięki odkryciom z kościoła garnizonowegoweWro-
cławiu.Wzmacnia tospostrzeżeniedokonaneprzyomawianiumonetzopactwa
naOłbinie,żemałailośćzarejestrowanychdotejporyparwusówczeskichwzna-
leziskachjestprzedewszystkimspowodowanastanembadańinieopracowaniem
materiałunumizmatycznego,którydopieropodługimczasietrafiadoliteratury.

Po stricte czeskichmonetach następują halerze miejskie miastaWrocławia
wybijanepodczaspanowaniaczeskichwładców—KarolaIV(I) iWacławaIV
z dynastii Luksemburgów. Ze względu na ich trudną czytelność tylko jeden
egzemplarz (nr inw. 5) udało się przyporządkować Karolowi IV (1346–1378),
a następne dwa (nr inw. 6 i 7) pozostają datowane szeroko na lata panowania
Karola IV iWacława IV (1346–1416).Mennictwowrocławskie po ok. 1330 r.
jest bardzo słabo rozpoznane13. Dotychczas uważano, że halerze wrocławskie
KarolaIVzostaływybitenamocyprzywilejuz1362r. naemisjęmonetysrebr-
nej:…conferimus […] potestatem […] cudendi et faciendi monetam hellensium 
in civitate Wratislaviensi predicta et omnes obventiones utilitates et fructus exinde 
provenientes in ipsius civitatis emendacionem et melioraciones libere convertendi. 

 8Paszkiewicz2015,s.135–136,141.
 9Materiałniepublikowany,opracowanyprzezdraP.Dumęiprof.B.PaszkiewiczazInsty-

tutuArcheologiiUniwersytetuWrocławskiego.
10HalerzWacławaIV(Fbg97/553)ihalerzRempla(Fbg99/554).
11Castel in 1953,s.62–66.
12Kubiak, Paszkiewicz1998,nr760/III,894,895;Milejski, Miazga2016,s.248–249; 

dwaegzemplarzeodkrytopodczasbadańarcheologicznychpl.NowyTargweWrocławiuwlatach
2010–2011,materiałniepublikowany.

13Zob.Piniński 1990,s.199;Paszkiewicz1999,s.19–20.
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In quorum hellensium superficie pro caractere ab uno latere leo et ab alio ducatus 
Wratislaviensis aquila imprimentur...14. Przywilej zastrzega, że znakKrólestwa
Czeskiegomabyćobecnynaawersie,znakKsięstwaWrocławskiegonatomiast
narewersienowopowstałejmonety.Niepublikowanejeszczewcałościmateriały
z badań NowegoTargu weWrocławiu świadczą, że opisany w przywileju typ
halerzapowstałjużwczasachostatniegoPiasta,HenrykaVI,zatemhalerzKarola
mógł zostaćwybity przed rokiem 1362.Wrocławskie halerze królów czeskich,
Karola iWacławaIV,z tymifiguramiznamyzbadańm.in. rynkuwGliwicach
igóryGromnik15.

Womawianymzbiorzesąjeszczetrzymonety,którychprzezzłystanzacho-
waniaoraz trudnościwrozczytaniuprzedstawień i legendotokowychnieudało
się zidentyfikować. Jestwśród nich brakteat, który datować należy zewzględu
naukształtowaniewałuikołnierzaróżniącegoodszerokichbrakteatówśląskich
napoczątekXIVw.(nrinw.17).Ostatniedwanumizmatytomonetyhalerzowe
— jednadatowananaXIVw. (nr inw.9), naktórej jednej stroniewidoczne są
niewyraźnedwie literyz legendy, jednaknieudałosię ichodczytać;nadrugiej
monecie natomiast (nr inw. 21), datowanej naXIV–XVw., obecne jest niewy-
raźneprzedstawienie,któremożnabyokreślić jakołapyzwierzęcia(orła?)albo
fragmentrogu.

Niewielki, liczący 18 monet, zbiór z kościoła garnizonowego św. Elżbiety
weWrocławiu,mimożepotwierdzaogólniepanującypogląd,iżwznaleziskach
kościelnych mamy do czynienia przede wszystkim z monetą najdrobniejszą16 
(w tym przypadku parwusy, denary, halerze etc.), to jest nad wyraz ciekawy.
ZarejestrowanezostałyażczteryparwusyJanaLuksemburskiego,którewmate-
riale numizmatycznym występują dosyć rzadko.Widoczne jest, że w znalezi-
skachwrocławskichdominują typyzpierwszejpołowypanowania tegowładcy
wCzechach—trzyegzemplarzezomawianegozbioruorazjedenznalezionyna
Ołbinie17,datowanenalata1311–1319.Należypodkreślić,żeznaleziskodwóch
monetokreślonychjakodenarwrocławskiBolesławaIIIlubHenrykaVI(nrinw.
14 i 18) w zestawieniu ze znaleziskami tych samych monet z pl. Nowy Targ
weWrocławiupotwierdza przynależność tychmonet doWrocławia.Analizując
przekrój chronologiczny znalezisk z kościoła św. Elżbiety, który rysuje się na
2. połowęXIII–początekXVw., zauważamy brak najpopularniejszejwrocław-
skiejmonetyzdawkowejzwiekuXV—tzw.halerzyRempla(bitychod1422r.
namocyaktuwydanegoprzezZygmuntaLuksemburskiego).Możemyuznaćtoza
potwierdzeniezmianydatowaniamonetyFbg273/641Ana1.połowęXIVw.,jak
przedstawiatowswojejpracyBorysPaszkiewicz18.Obecnenatomiastsąhalerze

14Fr iedensburg1887,s.37.
15Paszkiewicz2011,s.70–71;Paszkiewicz2008,s.145;Paszkiewicz2015,s.135–136.
16Paszkiewicz2006b,s.430.
17Milejski, Miazga2016,s.248–249.
18Paszkiewicz2015,s.131.
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wrocławskie poprzednikówZygmunta na tronie czeskim—Karola IV i praw-
dopodobnieWacławaIV—wsumietrzysztuki.PododaniumonetHenrykaVI
mamytylko28%monetwrocławskichwbadanymzbiorze.Należyzauważyć,że
monety,któreudałosięzidentyfikować,sąlokalnegopochodzenia.

Katalog monet:
*1. Czechy, Jan Luksemburski (1310–1346), parwus 1311–1319, men. Kutná Hora.
Av:+\\\\\\◦\\\◦\\ЄM,dwuogoniastylewczeskiwkoronie,kroczącywlewowpojedynczym
otokuzlegendą.
Rv: \S’WЄNCЄZLAVS, w perłowej obwódce półpostać św.Wacława; w prawej ręce
trzyma włócznię, w lewej tarczę; święty ma dużą aureolę, która wychodzi poza pole
monetyażdolegendyotokowej.
Srebro,14,7mm;0,244g.Castelintyp11.Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpier-
wotnegokościoła;nrinw.12.

*2. Czechy, Jan Luksemburski, parwus 1311–1319, men. Kutná Hora.
Av: \\\\\\\\\ЄX◦BOЄ\,dwuogoniasty lewczeskiwkoronie,kroczącywlewowpojedyn-
czymotokuzlegendą.
Rv: \S\\\\\Є\\\W\, w perłowej obwódce półpostać św.Wacława; w prawej ręce trzyma
włócznię,wlewejtarczę.
Srebro,13,8mm;0,379g.Castelintyp11/12—awersjaktyp11,rewers—dół—jak
typ12.Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpierwotnegokościoła;nrinw.10.

*3. Czechy, Jan Luksemburski, parwus 1311–1327, men. Kutná Hora.
Av:\\\\\\\◦\ЄX◦BOЄ\,dwuogoniastylewczeskiwkoronie,kroczącywlewowpojedyn-
czymotokuzlegendą.
Rv: \\\\Є\CЄ\\\\\, w perłowej obwódce półpostać św.Wacława; w prawej ręce trzyma
włócznię,wlewejtarczę.
Srebro,13,7mm;0,380g;bardzozłystanzachowania,całapowierzchniamonetypowle-
czona klejem konserwatorskim, po obu stronach licznewytarcia, braki rdzeniamonety
wpoluibrakiczęściotoku,przezcomonetabardzotrudnoczytelna.Castelintyp9–17.
Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpierwotnegokościoła;nrinw.11.

*4. Śląsk, brakteat szeroki, 2. połowa XIII w.
Motywcentralnywidocznywe fragmencie, składa sięon z trzechwypukłychpunktów,
brzegwywinięty.
Srebro,21,5mm;0,210g;monetazachowanawok.½całości,równecięcie.Fbg890?.
Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpierwotnegokościoła;nrinw.13.

*5. Śląsk, brakteat szeroki, 2. połowa XIII w.
Wpoluporożejelenia,wywiniętybrzeg.
Srebro,21,2mm;0,352g.Fbg721/127.PodsyppodIVposadzkąpierwotnegokościoła;
nrinw.15.
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*6. Brakteat nieokreślony, początek XIV w. 
Szerokikołnierz,przedstawieniewpolunieczytelne.Monetazachowanawok.¼całości.
Srebro,12,4mm;0,090g.WykopIII,1977,warstwaE;nrinw.17.

*7. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1296–1311) lub Henryk VI (1311–
1335), denar b.d. [ok. 1309–ok. 1322], men. Wrocław.
Av:wpolu,wobwódceperłowejuncjalnaliteraM.
Rv:wpolu,wobwódceperłowejpodwojonaliteraV,tworzącakapitalnąliteręW.
Srebro,13,8mm;0,290g.Fbg274/641B.Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpierwot-
negokościoła;nrinw.14.

*8. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III lub Henryk VI, denar b.d. [ok. 1309–
ok. 1322], men. Wrocław.
Av:wpolu,wperłowejobwódceuncjalnaliteraM.
Rv:wpolu,wperłowejobwódcefragmentpodwojonej literyV,którawcałości tworzy
literęW.
Srebro,11,9mm;0,162g;monetazachowanawok.½całości(ułamana).Fbg274/641B.
Wykopprzyfilarze,1977,wkopgrobowy;nrinw.18.

*9. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Karol IV, halerz b.d. [1362–1378], men. Wrocław.
Av:+KRO\\\\\\\\,dwuogoniastylewczeskibezkorony,wspiętywlewo.
Rv: \\\\\TЯ◦WR\\\, orzełheraldyczny,dziobemzwróconyw lewo, zprzepaskąprzecho-
dzącąprzezskrzydłaipierś.
Srebro,12,6mm;0,160g.Fbg551.Wykopprzyfilarze,warstwaC;nrinw.19.

10. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Karol IV lub Wacław IV, halerz b.d. [1362–1416], 
men. Wrocław. 
Av:legendanieczytelna,dwuogoniastylewczeskibezkorony,wspiętywlewo.
Rv:legendanieczytelna,orzełheraldyczny,dziobemzwróconywlewo,zprzepaskąprze-
chodzącąprzezskrzydłaipierś.
Srebro,12,3mm;0,173g;monetazachowanawok.¾całości.Fbg551/552.Wykopprzy
filarze,1977,głębokość1,5m;nrinw.20.

*11. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Karol IV lub Wacław IV, halerz b.d. [1362–1416], 
men. Wrocław.
Av:legendanieczytelna,dwuogoniastylewczeskiwspiętywlewo.
Rv:legendanieczytelna,polenieczytelne.
Srebro, 12mm;0,096g;moneta zachowanawok.¾całości,wdwóch częściach. Fbg
551/552.Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpierwotnegokościoła;nrinw.8.

12. Denar, XIV w. 
Pojednejstroniewidocznyzarysdwóchliterzlegendy.
Srebro, 13mm; 0,112 g;moneta zachowanaw trzech fragmentach sklejonych ze sobą
spoiwemkonserwatorskim.Rejonkrypty,podsyppodIIIposadzkąpierwotnegokościoła;
nrinw.9.
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13. Denar, XIV–początek XV w.
Pojednejstronienieostryzarysprzedstawienia—skrzydłoorłalubczęśćrogu.
Srebro,11,2mm;0,244g.Fbg273/641A(?).Wykopprzyfilarze,1977,głębokość1,5m;
nrinw.21.

Zespół pięciu monet:
*14a. Czechy, Jan Luksemburski, parwus 1311–1319, men. Kutná Hora.
Av: \\\\\\S◦RЄX◦\\\\, dwuogoniasty lew czeskiw koronie, kroczącyw lewow pojedyn-
czymotokuzlegendą.
Rv: \\\\\\\\\\\\\, w perłowej obwódce półpostać św.Wacława w aureoli; w prawej ręce
trzymawłócznię,wlewejtarczę.
Srebro,14,4mm;0,176g.Castelintyp10–12.WykopII,grób13i14;nrinw.16.1.

*14b. Brakteat nieokreślony, XIV w.
Regularnykrzyżtrójlistkowy(?),widocznejednoramię;kołnierzgładki.
Srebro,15,2mm;1,880g;monetazachowanawok.½całości.Fbg573–574?WykopII,
1977,grób13i14;nrinw.16.2.

*14c. Brakteat nieokreślony, XIV w. 
Kołnierzzdobionypromieniami lubmotywemroślinnym,przedstawieniewpoluniewi-
doczne.
Srebro,13,9mm;0,080g;monetazachowanawok.½całości.WykopII,1977,grób13
i14;nrinw.16.3.

*14d. Brakteat nieokreślony, XIV w.
Moneta uszkodzona, zachowanawmniej niżw½, przez co trudno czytelna; po jednej
stroniezachowanapatyna.
Srebro, 10,7 mm; 0,460 g. Podobna do Fbg 439/770.Wykop II, 1977, grób 13 i 14;
nrinw.16.4.

14e. Brakteat nieokreślony, XIV w. 
Moneta zachowana w trzech fragmentach— kołnierz i dwa nieczytelne kawałki pola.
Srebro,10,5mm;0,082g.WykopII,1977,grób13i14;nrinw.16.5.
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Ryc.1.Monetyodkrytepodczasbadańkościołaśw.ElżbietyweWrocławiu
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skróty

* —monetazilustrowana.
Fbgnumer/numer —F. Friedensburg 1931Die schlesischen Münzen des Mittelalters, Bre-

slau(numerprzedukośnikiem)iF.Friedensburg1887–1888Schlesiens 
Münzgeschichte im Mittelalter,BandI–II,Breslau(CodexDiplomaticus
SilesiaeXII–XIII)(numerpoukośniku).

Castelin —K.Castelin,Česká drobná mince doby předhusitské a husitské (1300–
1471),Praha1953.

WN —WiadomościNumizmatyczne.
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COINSFROMARCHITECTURALANDARCHAEOLOGICALRESEARCH 
OFSTLAWRENCEANDSTELISABETHCHURCHINWROCŁAW

(Summary)

IntheMiddleAgestheChurchofStLawrenceandStElisabethwasoneoftwocity
parishesofWrocław.TheresearchconductedbyCzesławLasotaandJerzyRozpędowski
in1977allowedtheidentificationofthreestagesofitsconstruction:I—theconstruction
of thepresbytery in thefirst thirdof the13thcentury. II—theconstructionof itsaisle
bodyin1245–1257,III—theconstructionofthesacristy(school)inthesecondhalfof
the13thcentury.ThechurchwasreconstructedintheGothicstyleinthe14thcentury.

Duringtheresearch18coinswerediscovered:threeearlymedievalonesand15late
medieval. The latter have just been cleaned and identified (or at least 11 of them, as
four coins turned out to be so damaged that the identification was impossible). The
earlymedieval coinswerepublishedearlier.Fivecoinsconstituteda set (a smallhoard
no. 14a–e in the catalogue)with only one identified coin: a Czech parvus of John the
Blind(1311–1346).Theremainingfourcoinsarebracteates, inallprobabilitylocal,but
inconditionpreventingidentification.AmongindividualcoinstherewerethreeotherKing
John’sparvi,whicharenotoftenfound.ThepredominanttypesinWrocławfindsarecoins
fromthefirsthalfoftheking’sruleinBohemia.Evenmoreinterestingaretwocoinswith
theletterMononesideandWontheother(cataloguenos.8and9).Theywerealready
known to Ferdinand Friedensburg (no. 274/641B), who thought they were Kożuchów
hellers,coinedafter1493.AstheyhavebeenfoundonlyinWrocław(NowyTargsquare),
inlightofthearchaeologicaldiscoveriesdiscussedhereandtheirarchaeologicalcontext
onehastoagreewithBorysPaszkiewiczthattheyareWrocławcoins,dated1311–1319.
TheearliestcoinsaretwoSilesianbracteatesfromtheendofthe13thcentury(catalogue
nos. 4 and 5), the later include Wrocław-coined hellers of Bohemian kings: Charles
(1346–1378)andWenceslausIV(1378–1419)(cataloguenos.9–11).Thereisnotthemost
popularWrocław15th-centurychangecoin—theso-calledRempel’sheller,struckfrom
1422 or other contemporary or later coins.This implies that also the anonymous cross
pennywiththeletterMandaneagle,Friedensburg273/641A(probablythecoinno.13)
comesfromthebeginningofthe15thcenturyatthelatest.
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The collection of eighteen coins from St ElisabethChurch, despite confirming the
conviction that generally only small finds are discovered in churches, is indeed very
interesting. The chronological range of individual finds in St Elisabeth Church spans
between the second half of the 13th century and the second half of the 14th century.
CoinsofestablishedWrocławoriginconstitute22%oftheexaminedcollection.Itshould
benotedthattheidentifiedcoinsarelocalones,predominantlysuchthatcirculatedinthe
localmarket.
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