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PAWEŁMILEJSKI

MONETY Z BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH  
DZIAŁKI MIEJSKIEJ NR 168 W PUCKU

ABSTRACT:Duringtwoseasonsofarchaeologicalinvestigation,in2014–2015,onplot168
inPuck,a totalnumberof29numismatic itemswerediscovered:28singlecoinsandone
token.Thechronologyofdiscoveredcoinsisquitewide:coinsfromthe14thtothe20thcen-
turywereregistered,amongthemfivemedievalcoins.Inanalyzedcollectionthemostinte-
restingarecoinsoftheTeutonicOrder—firchensandbracteates;moreoverwehavePolish
andPrussiancoinsandalsoTyroleanandBavariancoins.

Podczasratowniczychbadańarcheologicznychdziałkimiejskiejnr168przy
ul. 1 Maja w Pucku, kierowanych przez dra Michała Starskiego z Uniwersy-
tetuWarszawskiego, w sezonach badawczych w latach 2014–2015 pozyskano
29numizmatów—28monet i liczman1.Chronologiaanalizowanegomateriału
jest szeroka, odXIV doXXw.Mamy dwiemonety ometryceXIV-wiecznej,
jednądatowanąszerokonaostatniądekadęXIVipierwszedwiedekadyXVw.,
dwiezXVw.,dwiezXVIw.,trzyzXVIIw.,sześćzXVIIIw.,jednązXIXw.
i aż jedenaście monet XX-wiecznych. Liczman datować możemy szeroko na
2.połowęXVIII—początekXIXw.Głównymcelembadawczymbyłopozna-
niedziejówzasiedleniaparceli,jejużytkowanieorazpoznaniekulturymaterialnej
ludzi,którzyjązamieszkiwali.Powierzchniaanalizowanejparceliwsiatcepier-
wotnegorozplanowaniadziałekmiejskichwskazywałanato,żeodpowiadałaona
wymiarom jednegodomostwawyznaczonegowokresie lokacjimiasta.W toku
szerokopłaszczyznowych prac zbadano prawie cztery ary powierzchni działki,

1 Serdecznie dziękuję panu drowi Michałowi Starskiemu za udostępnienie materiału do
badań,wszelkieinformacjenatematmetodykibadańorazrycinydokumentującepracewykopa-
liskowe.
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wyznaczono 12 wykopów (rozkład wykopów patrz ryc. 1), z czego monety
odnaleziono w wykopach: 2, 4 (rozpoznane jako piwnica nowożytna, zasyp
XVIII-wieczny), w wykopie 1 (rozpoznanym jako zasyp piwnicy z 2. połowy
XVwieku)orazwwykopie6(rozpoznanymjakoXV-wiecznapiwnica)2.Więk-
szość znalezisk pochodzi ze strefy mieszkalnej badanej działki, znaczną ilość
obiektówpozyskanozwykopównr2,4i6.Widaćwięc,żestrefafrontowaobfi-
tujewznaleziskamonetarne,wprzeciwieństwiedozaplecza,wykorzystywanego
docelówgospodarczych.

Ryc.1.Puck,plandziałkimiejskiejnr168wrazzwyznaczeniemzasięguwykopów, 
opr.MichałStarski

2 Starski 2015.
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Wielki mistrz zakonny Winrych von Kniprode (1351–1382) ok. 1364 r.
(niewcześniejniżw1363r.)przeprowadziłpoważnąreformęmonetarną,wwyniku
którejwybitonowemonetydwustronne:półskojce,szelągiorazfircheny3.Ztego
czasuwnaszymzbiorzemamydwafircheny(jedenzidentyfikowanyniepewnie,
nrkat.22),któredatujemynalataok.1364–1379(doczasudrugiejfazyreformy
WinrychavonKniprode).Obecnośćgrubejmonety,jakmożnanazwaćfircheny,
przybrakufenigówbrakteatowychtegowładcy,mogłabyświadczyćotym,żete
drugiemiaływobiegufunkcjępomocniczą.Naszeegzemplarzesąwwyjątkowo
złymstaniezachowania—mocnowytarte,przezcotrudnoczytelne—możeto
świadczyćo ichdługimobiegu, amusimypamiętać, żemonety teobecnebyły
w cyrkulacji pieniężnej aż do 2. dekadyXVw.4Uważaćmożna, żemonety te
dostały się do ziemi ze znacznymopóźnieniem, którego chronologięwyznacza
typ brakteatuOrzeł I. Te dosyć rzadkie w materiale archeologicznymmonety
znamy już z Pucka: jeden firchen odnaleziono podczas badań nieistniejącego
zamku (znalezisko luźne)5.Natomiast na terenieWyspySpichrzówwGdańsku
sąonelicznienotowane6.

Kolejne chronologicznie są dwa następujące po sobie typy fenigówbrakte-
atowychnieokreślonychmistrzów—typOrzeł I,datowanyna lata1391–1415,
oraztypKrzyż grecki III,datowanynalata1416–14607.Analizowanyegzemplarz
pierwszegoztypówsprawiawrażeniewykonanegozesłabegosrebra,copomaga
zawęzić datowanie na lata 1410–1415.Ówczesna próba tych fenigówwynosić
miała0,429lub0,402,coniepokrywasięzwynikamibadańjednejmonetytego
typuodnalezionejwłaśniewPucku8.Uzyskanowynik0,902zkrawędzimonety
oraz odpowiednio 0,790 z powierzchni awersu i 0,726 z powierzchni rewersu.
Tak wysoką zawartość srebra możemy tłumaczyć jednak badaniem jedynie
powierzchni monet, która została najprawdopodobniej wzbogacona w srebro9.
Znaczącąróżnicęmiędzypróbamisrebra(rzędu0,700a0,400)możnatłumaczyć
równieżtym,żewyższąpróbęmiałymonetywybijaneprzed1410r.,aznaczne
obniżeniezawartościsrebranastąpiłowskutekklęskigrunwaldzkiej.Fenigibrak-
teatowe typu Orzeł I odnajdywane były również pojedynczo w znaleziskach
RumiaI10czySzestno11orazwskarbach,np.SępólnoKrajeńskieIII12.Monety
typuKrzyż grecki IIIpojawiłysięwobiegudopierowkwietniu1416r.,kiedyto
wstrzymanowybijanieszelągów,awznowionobiciepółskojcówwrazzfenigami,

 3Paszkiewicz2009,s.210.
 4Paszkiewicz2013,s.36.
 5Paszkiewicz2006a,s.203.
 6Paszkiewicz2013,s.36–45;65–67;Dutkowski 2016,s.110–111.
 7Paszkiewicz2009,s.270–277.
 8Paszkiewicz2006a,s.203;dwaegzemplarzeluzem.
 9Beck,  Bossonet ,  El iot 2004,s.153–162;Paszkiewicz2009,s.275.
10Paszkiewicz2009,s.359–360.
11Bogucki,  Flor janowicz2001,s.86–93.
12Kubiak,Paszkiewicz1998,nr683/III.
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którychzgrzywnywybijanychmiałobyć720sztukopróbie0,234.Emisjętego
typuzakończonopodczaswojnytrzynastoletniej(1454–1466),kiedytow1460r.
wielkimistrzLudwikvonErlichshausen(1450–1467)przyznał,żewybijanozłe
fenigi,którenależywycofaćzobiegu.Fenigi,którewybitoprzedwojną,miały
miećzrównanykursznowymimonetamibitymiod1460r.13TypKrzyż grecki III 
znamyz licznych znalezisk,m.in. z siedmiupojedynczych z terenunieistnieją-
cegojużzamkuwPucku14,czterechzbadańulicyChmielnej73-74wGdańsku15 
ikolejnychtrzechzHaliTargowejwGdańsku16.

NastępniewzespolezPuckamamyjednąmonetębitąprzezpruskiemiasto
królewskie Elbląg.Awers monety przedstawia charakterystyczny kształt herbu
Elbląga.Analizowany fenig jesteśmy skłonni przypisać do typuC2.6wgPasz-
kiewicza,którycharakteryzujesięwęższą tarcząoowalnejpodstawie,akrzyże
widniejącenaherbiemożemysklasyfikowaćjakoregularnekrzyżekawalerskie17.
Fenig elbląski datowany jest na okres 1457–1526, czyli od czasu zatwierdze-
niaprzywilejówmiejskichElbląga24 sierpnia1457 r.przezkrólaPolskiKazi-
mierza Jagiellończyka (1447–1492)wMalborku, aż do czasu poprzedzającego
reformęmonetarnąZygmuntaI(1506–1548)z1526r.18Wfundamentalnejpracy
na temat brakteatów krzyżackich — Brakteaty — pieniądz średniowiecznych 
Prus—Borys Paszkiewicz rozgranicza dwa okresy wybijania elbląskich feni-
gówtypuC2.6:pierwszyod1457r.dolatsiedemdziesiątychXVw.orazdrugiod
latsiedemdziesiątychdodziewięćdziesiątychtegosamegostulecia.Swójpodział
opiera nawadzemonet elbląskich odmianyC2.6—monety starszemiały być
cięższe (przedziałwagowy0,20g—0,21g),natomiastmonetymłodszemiały
mieć wagę oscylującą wokół 0,19 g lub niższą. Ze względu na wagę naszego
egzemplarza— 0,143 g19— przypisujemy go do drugiej grupy chronologicz-
nejwyznaczonejprzezPaszkiewicza20.FenigibrakteatowebitowElbląguzbar-
dzo lichego srebra, zaledwie III–IV łutowego (ok. 0,187–0,250)21. Monety te, 
będącejednąznajpopularniejszychpruskichmonetobiegowych,znajdowanesą
bardzo licznie, zarównowskarbach—Chojnice II22,Puck III23,Rubinkowo24,

13Voßberg1843,s.173–174;Paszkiewicz2009,s.270–283.
14Paszkiewicz2006a,s.203–204.
15Paszkiewicz2013,s.178–202.
16 Ibidem,s.139–153.
17Paszkiewicz2009,s.304.
18 Ibidem,s.306–307;Gizińska1998/1999,s.4–5.
19Egzemplarzzniewielkimubytkiemkołnierzaorazczęściwału,jednakwydajenamsię,że

monetawnienaruszonymstaniewdalszymciągubyłabylżejszaod0,20g.
20Paszkiewicz2009,s.309.
21Suchodolski 1981,s.175–178.
22Kubiak, Paszkiewicz1998,nr251/II.
23Paszkiewicz2006a,s.202.
24Kubiak, Paszkiewicz1998,nr776/IX.
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jakipojedynczo—dwanaściesztukwPuckuorazsiedemnaWyspieSpichrzów
wGdańsku25.

Kolejne stuleciew naszym zbiorze otwierają dwa półgrosze koronneAlek-
sandra Jagiellończyka (1501–1506). Dwa półgrosze tego władcy zostały już
zarejestrowane w Pucku26.Warto zaznaczyć, że numizmaty te, mimo postrze-
gania ichwPrusachKrólewskich jakoobce,pojawiają sięna tym terenie,przy
braku krajowych szelągów miast pruskich. Są to jedyne monety datowane na
XVI w., które odnaleziono podczas badań. Na XVII w. możemy datować trzy
numizmatyzpuckiejparceli:szelągryski, trzykrajcarówkęzTyroluorazszeląg
pruski.Wspomnianyszelągryskizostałwybitynajprawdopodobniejw1621r.27,
zaczasówpanowaniaZygmuntaIII.ObecnośćtegopieniądzawPuckujestrze-
cząnormalną,ponieważw tymczasiemiejskamennicawRydzebyławażnym
producentemmonety zdawkowejdlaRzeczypospolitej28.Następnie, rozpatrując
naszemonetychronologicznie,mamyciekawy,obcyakcentwdotychczasowych
monetach pruskich i polskich, mianowicie trzykrajcarówkę tyrolską z 1656 r.
z mennicy w Hall. Należy ona do innego systemu pieniężnego niż wcześniej-
szemonety, jednak kontakty handlowe krajówhabsburskich iRzeczypospolitej
doprowadziły do tego, że oba systemy były porównywalne, amoneta o nomi-
nale3krajcarówodpowiadałamonecieonominale3groszy.Wzwiązkuz tym
częstomożemy zauważyćwmateriale siedemnastowiecznymdomieszkęmonet
habsburskich29.Analogicznamoneta, tylkoz roku1645,zostałaodnalezionana
stanowisku„Lastadia”wGdańsku30.OstatnimnumizmatemzXVIIw.jestszeląg
pruskiwybitywmennicywKrólewcuw1671r.zarządówFryderykaWilhelma
(1640–1688).Monety tego typu często znajdowane są na terenie PrusKrólew-
skich,np.wGdańsku—ul.Gnilna,ul.Strzelecka,kościół św. Jana,HalaTar-
gowaetc.31 

ZnacznaintensyfikacjaznalezisknastępujewXVIIIw.Udałosięzarejestro-
wać aż sześćmonet datowanych na to stulecie. Połowę z nich stanowią numi-
zmaty Fryderyka II (1740–1786), króla Prus i elektora Brandenburgii. Każda
zmonetjestinnegonominałuiwybijanadlaróżnychprowincji—dlaBranden-
burgii jest to1/48 talara (½grosza)wybitaw1772 r.wBerlinie,dlaŚląska są
to3krajcaryz1780r.wybitewtejsamejmennicy,azestawmonettegowładcy
kończyszelągz1786r.wybitywKrólewcudlaKrólestwaPruskiego.Wszystkie
temonety sądosyćpowszechnymiznaleziskamizXVIIIw.Następniezidenty-

25Wszystkiemonety pochodzą z badań przy ulicyChmielnej 73-74, jedna sztuka z badań
zlat2007–2008,patrzPaszkiewicz2013,s.178–202orazsześćkolejnychsztukzbadańz2011
roku,patrzDutkowski 2016,s.103–137.

26Paszkiewicz2006a,s.207.
27Datatrudnoczytelna,stądcyfra„1”jestniepewna.
28Mikołajczyk1993,s.61–65.
29Paszkiewicz2013,s.52.
30 Ibidem,s.48–64.
31Paszkiewicz2013,s.19–29;65–67;82–90;139–153.
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fikowano bawarską trzykrajcarówkę KarolaAlberta z 1728 r., której obecność
możebyćtłumaczonapodobniejakwystąpieniemonetytyrolskiej,trzebajednak
podkreślićrzadkośćwystępowaniamonetbawarskichwznaleziskachwpółnoc-
nejPolsce32.Monetami,którekończąXVIIIw.jestszelągelbląskiz1763r.oraz
trojakgdańskiz1758r.;obiemonetywybitezaczasówAugustaIII(1733–1763). 
Szelągi z mennic w Elblągu, Gdańsku i Toruniu były podstawową monetą
zdawkowąw tymokresie, a numizmaty tego rodzaju dominująw znaleziskach
z 2. połowy XVIII w.— sześć szelągów elbląskich tego władcy odnaleziono
podczasbadańTwierdzyWisłoujściewGdańsku33,następnetrzypodczasbadań
BasztyŁabędź34.Obokszelągówelbląskich, taksamo licznesąwznaleziskach
szelągi gdańskie i toruńskie, których jednak podczas badań analizowanej par-
celiw Pucku nie odnaleziono.Trojak gdańskiAugusta III z tego samego roku
znamy z TwierdzyWisłoujście35. Mennica gdańska podczas panowaniaAugu-
sta III znacznie zintensyfikowała swoją aktywność, co zapewne było reakcją
nanapływniskowartościowejmonety saskiej—z reguły fałszywej,bitejprzez
Fryderyka II36.XIX stulecie przynosi nam tylko jeden niemiecki numizmat—
5fenigówWilhelmaII(1888–1918)wybitewBerliniew1897r.Serięznalezisk
pojedynczychzPuckazamykaaż11monetometryceXX-wiecznej,costanowi
38%całości.PierwszapołowategostuleciaprzyniosłajednąmonetęIIWolnego
MiastaGdańskaonominale1 fenigaz roku1937,wybitąwBerlinie,oraznie-
mieckie10reichspfennigówzokresurepubliki(lata1940–1945),wybiterównież
w Berlinie. Natomiast 2. połowę tego wieku reprezentują różne monety obie-
gowePRL—10groszyz1956r.,zwstecznądatą„1949”,wybitewKrzemnicy;
10groszyz1976r.;50groszyz1985r.;dwiemonety jednozłotowez lat1978
i1985;2złotez1980r.,5złotychz1976r.oraz10złotychz1984r.,wszystkie
wybitewWarszawie.

Interesującym elementem uzupełniającym monetarne znaleziska pojedyn-
czezparcelinr168wPuckujest jedenliczmanwstylufrancuskim,wykonany
wnorymberskiejpracowniJohannaChristianaReicha,którybyłmistrzemcecho-
wym w latach 1758–1813. Na awersie widnieje popiersie króla francuskiego
LudwikaXVI, natomiast pole rewersuwypełnione jestwyobrażeniempomnika
konnego, gdzie jeździec skierowany jest w prawo. Osoba mistrza ukryta jest
winskrypcjizawartejwegzerdzerewersu—I.C.REICH.OdnalezionywPucku

32Częściejmonety bawarskie rejestrowane sąw rejoniePolski południowej i południowo-
-wschodniej.TrzymonetybawarskieodnalezionowNowymSączu: trzykrajcarówkęMaksymi-
lianaIIEmanuelaidwietrzykrajcarówkiKarolaAlberta,patrzMilejski 2016a,s.333;następną
trzykrajcarówkęKarolaAlbertajakocesarzaKarolaVIIodnalezionowPodegrodziu(pow.nowo-
sądecki),patrzMilejski 2016b,s.332–333;wChełmierównieżzarejestrowanomonetętrzykraj-
carowąMaksymilianaIIEmanuela,patrzBronicki 2016,s.329–331.

33Milejski 2015,373–388.
34Paszkiewicz2013,s.98–115.
35Milejski 2015,s.378–379;382.
36Gumowski 1990,s.174–175.
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liczmanwpisujesięwnajpopularniejszykrągobiektówtegotypuwytwarzanych
naogromnąskalęwlicznychpracowniachzlokalizowanychwNorymberdze.

Pozyskanypodczasdwóchsezonówbadawczychzbiórpojedynczychmonet
zparcelimieszkalnejnr168wPucku,mimoiżjestniewielkiprzynosinamjednak
ciekaweznaleziskaiwpisujesięwdotychczaszarejestrowanewliteraturzemonety
z tegoobszaru.Trzeba jednak zauważyć, żewporównaniu z innymiprzebada-
nymiparcelamimiejskimiwPucku,aleteżwinnychośrodkachmiejskich,nasz
zbiór,choćniewielki,itakodznaczasięwyjątkowąliczebnością(napozostałych
parcelachodnajdywanopokilkamonet).Zarejestrowanieblisko30numizmatów,
wtymwiększościmonetuchwyconychwkontekściearcheologicznym,możliwe
było dzięki zastosowanej metodyce prac szerokopłaszczyznowych (do tej pory
stosowanychtylkowprzypadkubadańwykopaliskowychzamkuirynkuwPuc-
ku)37.Niezależnie odomawianegookresu,w analizowanej grupie numizmatów
dominująmonety drobne i zdawkowe.Możemy zauważyć dużą liczbęmonety
pruskiej(sześćsztuk),któraobecnajestodXIVażdoostatniejćwierciXVIIIw.
Ciekawym zjawiskiem jest mała liczba monet z mennicy elbląskiej, gdańskiej
itoruńskiejz2.połowyXVIIIw.,kiedytomiastoGdańsk,awśladzanimElbląg
i Toruń, wznowiły produkcję monety szelężnej38. Niezależnie jednak od ilości
poszczególnychnominałów,monetyodnalezionewtrakciebadańdziałkimiesz-
czańskiej nr 168obrazująnamobiegmonetarny typowydlaPrusKrólewskich,
gdzie w okresie średniowiecza dominuje moneta zakonna, następnie widzimy
znaczny udział monet Prus Książęcych, później Prus Królewskich, których
monetyemitowanowmennicachtrzechmiastpruskich:Gdańska,ElblągaiToru-
nia.Dodatkowo—częstorejestrujesięmonetykoronneorazryskie,któretakże
stanowiłydrobnąmonetęobiegowądlabadanegoterenu.Interesującymelemen-
temmogąbyćmonetytrzykrajcarowezTyroluorazzBawarii,jednak,podobnie
jakpozostałemonety,możemyzakwalifikowaćjejakozguby.Zauważalnyjestza
tobrakmonetz1.połowyXVIIw.,szczególnieszelągówszwedzkich,powszech-
niewspółwystępującychzszelągamiryskimiikoronnymi.Numizmatypozyskane
podczas prac archeologicznych są wyraźnie zbieżne z materiałem uzyskanym
podczas badań zamku w Pucku w latach 1993–1999, dzięki czemu możemy
zauważyć,żewobiegupieniężnymwPuckudominowaładrobnamonetapruska
wrazzmonetamizmennicRzeczypospolitejorazniewielkądomieszkądrobnych 
monetobcych.

37InformacjaustnaoddraMichałaStarskiego.
38Paszkiewicz2006b,s.429.



190

Katalog obiektów

A: Monety
1.Bawaria,KarolAlbert(1726–1745),3krajcary(grosz)1728,men.Augsburg.

0 1 2

Av:CAR∙ALB∙-H∙I∙B∙C∙&∙,popiersieelektorawzbroizpłaszczemwprawo.
Rv:LAND-GROSCH,koronowana5-polowatarczaBawariiiPalatynatu,wpoluserco-
wymjabłkopanowania,niżejnominał3rozdzieladatę17-28.
Srebro,20,7mm;1,299g.Hahn,Hahn-Zelleke242.Nrinw.Pk.M.168.04.21,2015/002,M21.

2.Brandenburgia,Fryderyk II(1740–1786),1/48talara(½grosza),1772,men.Berlin.

0 1 2

Av:monogramFRpodkoroną,niżejA.
Rv:ë24ë/EINEN/THALER/1772.
Srebro,18,9mm;1,232g.BftM3038.Nrinw.Pk.M.168.06.44,2015-154,M28.

3.Elbląg,KazimierzIVJagiellończyk(1447–1492),fenigbrakteatowy,ok.1470–1490.

0 1 2

Av:tarczaozaokrąglonejpodstawieiobłychpobocznicach,podzielonawpas,wpolach
krzyżekawalerskieugórywklęsły,udołuwypukły,wałstożkowaty.
Srebro, 13,3 mm, średnica pola 7,4 mm; 0,143 g. BRP Prusy C.2.6 (1);Waschinski,
Elbing1c.Nrinw.Pk.M.168.06.08,2015/015,M22.
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4.Elbląg,August III(1733–1763),szeląg1763,JustusCarlSchröder.

0 1 2

Av:podkoronąmonogramA3R,zbokówdata17-63.
Rv:|/SOLID/CIVITAT/ELBING/[I]∙C[herbElbląga]∙S∙.
Bilon,15,6mm;0,552g.KopSk7168.Nrinw.Pk.M.168.04.18,2015/004,M19.

5.Gdańsk,August III(1733–1763),trojak(3grosze),1758.

0 1 2

Av:podkoronąmonogramA3R,zbokówdata17-63.
Rv: GROSSUS∙TRI[PLEX∙GE]DANENSIS, herb Gdańska trzymany przez dwa lwy,
niżej3.
Srebro,19,6mm;0,789g.KopSk7734.Nrinw.Pk.M.168.06.47,2015-155,M27.

6.Gdańsk,IIWolneMiasto(1920–1939),1fenig1937,men.Berlin.
Av:koronaidwakrzyże,zbokówdata19-23.
Rv:1/Pfennig/Danzig.
Brąz,17mm;1,429g.Parchimowicz53e.Nrinw.Pk.M.168.05.45,2015/001,M23.

7.Niemcy,Wilhelm II(1888–1918),5fenigów1897,men.Berlin.
Miedzionikiel, 18,1 mm; 2,370 g. AKS 16. Nr inw. Pk.M.168.02.02, 2015/022, M1,
dz.168.

8.Niemcy,republika,10Reichspfennigr.?[1940–1945],men.?.
Cynk,20,8mm;1,856g.AKS47.Nrinw.Pk.M.168.09.03,2015-153,M29.
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9.Polska,Aleksander(1501–1506),półgroszb.d.[1502–1506],men.Kraków.

0 1 2

Av: +[ΛL]ЄXΛŊDЄR[dwa pierścienie nad sobą]DЄI[dwa pierścienie nad sobą]G[dwa
pierścienienadsobą]R\\,Orzełwkoronie.
Rv:+MOŊЄTΛ\\\GIS[dwapierścienienadsobą]PO\\\\\,koronaotwarta.
Srebro,18,5mm;0,589g.KopSk389.Nrinw.Pk.M.168.02.18,2015/006,M11.

10.Polska,Aleksander (1501–1506),półgroszb.d.[1502–1506],men.Kraków.

0 1 2

Av:+ΛLЄXΛŊ[DЄR]\[DЄI][dwapierścienienadsobą]RЄX,Orzełwkoronie.
Rv: (+MO)ŊЄTΛ[dwa pierścienie nad sobą]RЄGIS [dwa pierścienie nad sobą](POLO)
NIЄ,koronaotwarta.
Srebro,18,5mm;0,266g.KopSk389.Nrinw.Pk.M.168.04.21,2015/003,M20.

11.Polska,PRL(1945–1989),10groszy„1949”[1956],men.Krzemnica.
Aluminium,17,8mm;0,671g.Parchimowicz205b.Nrinw.Pk.M.168.02.26,2015/013,
M14.

12.Polska,PRL(1945–1989),10groszy1976,men.Warszawa.
Aluminium,17,8mm;0,698g.Parchimowicz206o.Nrinw.Pk.M.168.02.16,2015/014,
M8.

13.Polska,PRL(1945–1989),10groszy1976,men.Warszawa.
Aluminium,17,8mm;0,687g.Parchimowicz206o.Nrinw.Pk.M.168.07.12.otw.,M24.

14.Polska,PRL(1945–1989),50groszy1985,men.Warszawa.
Aluminium,23mm;1,616g.Parchimowicz210s.Nrinw.Pk.M.168.07.02,M25.
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15.Polska,PRL(1945–1989),1złoty1978,men.Warszawa.
Aluminium,25,1mm;2,095g.Parchimowicz213p.Nrinw.Pk.M.168.02.06,2015/012,M2.

16.Polska,PRL(1945–1989),1złoty1985,men.Warszawa.
Aluminium,25,1mm;2,104g.Parchimowicz213x.Nrinw.Pk.M.168.01.53,2015/016,
M16.

17.Polska,PRL(1945–1989),2złote1980,men.Warszawa.
Mosiądz,21mm;2,664g.Parchimowicz217g.Nrinw.Pk.M.168.01.17,2015/020,M15.

18.Polska,PRL(1945–1989),5złoty1976,men.Warszawa.
Mosiądz,24mm;4,746g.Parchimowicz221b.Nrinw.Pk.M.168.02.16,2015/021,M9.

19.Polska,PRL(1945–1989),10złotych1984,men.Warszawa.
Miedzionikiel,25,1mm;7,598g.Parchimowicz243a.Nrinw.Pk.M.168.02.10,2015/023,
M5.

20.Prusy,Winrych von Kniprode (1351–1382), firchen, ok. 1364–ok. 1379, men.
Toruń.

0 1 2

Av:...ЄRAL\\,tarczawielkiegomistrza.
Rv:otoknieczytelny,krzyż.
Bilon,17,2mm;0,405g.Voßberg121.Nrinw.Pk.M.168.06.47,2015-156,M26.

21.Prusy,WinrychvonKniprode,(1351–1382)firchen(?),ok.1364–ok.1379,men.
Toruń.

0 1 2

Av:otoknieczytelny,tarczawielkiegomistrza.
Rv:otoknieczytelny,krzyż.
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Bilon,15,9mm;0,317g;monetazachowanawok.½.Nrinw.Pk.M.168.02.17,2015/005,
M12.
22.Prusy,fenigbrakteatowyOrzeł I,1410–1415.

0 1 2

Av:orzełnaniewidocznejostrołukowejtarczy,bezkrzyża.
Słabesrebro,0,172g;11mm;monetazachowanawok.1/3.BRPPrusyT17.6(3);Was-
chinski113.Nrinw.Pk.M.168.04.10,2015/017,M17.

23.Prusy,fenigbrakteatowyKrzyż grecki III,1416–ok.1460.

0 1 2

Av:krzyżgreckiswobodnyzrozszczepionymikońcamiramion.
Słabe srebro, 0,137g; 14,9mm,6,9mm,moneta silnie skorodowana, sklejona zwielu
kawałków.BRP PrusyT.18.2 (2);Waschinski 219.Nr inw. Pk.M.168.02.08, 2015/019,
M3.

24.Prusy,FryderykWilhelmWielkiElektor (1640–1688), szeląg1671,men.Króle-
wiec.

0 1 2

Av:podmitrąmonogramFWC,wtleberłopodczapkaelektorską.
Rv:.../SOLID/PRuSSIÆ/DuCALIS/1671.
Bilon,15,4mm;0,230g.BftM1670.Nrinw.Pk.M.168.02.16,2015/010,M7.
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25.Prusy,Fryderyk II(1740–1786),szeląg1786,men.Królewiec.

0 1 2

Av:monogramFRpodkoroną,udołuE.
Rv:{/SOLID/REGNI/PRUSS/1786.
Bilon,15,6mm;0,524g.BftM2506.Nrinw.Pk.M.168.02.11,2015/011,M6.

26.Ryga,Zygmunt III(1587–1632),szeląg1621(?).

0 1 2

Av:\\\III∙D∙GRE\\P...,podzamkniętakoronąmonogramSzeSnopkiem,zboków\-Z(data 
omyłkowo1–Z).
Rv:[lilia]SOLIDVS\\\\I∙RIGENSIS,kartuszzmałymherbemRygi.
Bilon,16,1mm;0,350g.Mrowiński444.Nrinw.Pk.M.168.02.09,2015/009,M4.

27.Śląsk,Fryderyk II(1740–1786),3krajcary1780,men.Berlin.

0 1 2

Av:FRIDERICUSBORUSSORUMREX,popiersiekrólawperucewprawo.
Rv:MONETAARGENT∙,zwycięskiOrzełpruskizregaliami,niżej3/1780/A.
Srebro, 18,6 mm; 1,514 g. BftM 4671, Fbg, Seger 1169. Nr inw. Pk.M.168.04.15,
2015/008,M18.
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28.Tyrol,FerdynandKarol(1632–1662),3krajcary1656,men.Hall.

0 1 2

Av: \\R\\ \AROL\D:G♦ARCHID♦AV,popiersiearcyksięciawmitrze ikołnierzuwyłożo-
nymnazbroje,zboków16-56.
Rv:|DVX∙BVRGVND:-COM∙TYROLIS,dwietarcze,zbelkąikoronowanymorłem,
ugórypięciolistnarozeta,udołucyfra3iobwódce.
Srebro,20,3mm;0,908g.Moser,Tursky519.Nrinw.Pk.M.168.02.15,2015/018,M10.

B: Liczman
29.Norymberga, IohannChristianReich (mistrz1758–1813), żetonwstylu francuskim
po1774.

0 1 2

Av: LVD∙XVI∙D∙G-FR∙ET∙(NAV)∙RE(X)], popiersie króla Ludwika XVI w koronie
ipłaszczuwprawo.
Rv:OPTIMO-PRINCIPI,pomnikkonny,jeździecwprawo,wodcinkuI.C.REICH.
Mosiądz,22,6mm;1,132g.PodobnydoMitchiner2186–2194.Nrinw.Pk.M.168.02.25,
2015/007,M13.

skróty

AKS — P.Arnold,H.Küthmann,D.Steinhilber,Großer deutscher Münzkatalog von 1800 
bis heute,München1999.

BftM — E.Bahrfeldt,Die Münzen- und Medailen-Sammlung in der Marienburg, t. I–III,
Danzig-Königsberg1901–1906.
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BRPPrusy —B. Paszkiewicz, Brakteaty — pieniądz średniowiecznych Prus,Wro-
cław2009(ZłotaSeriaUniwersytetuWrocławskiego3).

Fbg,Seger —F.Friedensburg,H.Seger,Schlesiens Münzen und Medaillen der neue-
ren Zeit,VereinfürdasMuseumschlesischerAltertümer,Breslau1901.

Hahn,Hahn-Zelleke —W.Hahn,A.Hahn-Zelleke,Die Münzen der baierischen Herzöge und 
Kurfürsten 1506–1806 mit Typenkatalog und Bewertungen,Wien2007.

KopSk —E.Kopicki,Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską zwią-
zanych,Warszawa1995.

Mitchiner —M.Mitchiner,Jetons, Medalets & Tokens,vol.1,The Medieval Period 
and Nuremberg,London1988.

Moser,Tursky —H.Moser,H.Tursky,Die Münzstätte Hall in Tirol 1477–1665, Inns-
bruck1977.

Mrowiński —E.Mrowiński,Monety Rygi,Warszawa1996.
Parchimowicz —J.Parchimowicz,Katalog monet polskich; obiegowych i kolekcjoner-

skich od 1916,wyd.17,Szczecin2008.
Voßberg —F.A. Voßberg, Geschichte der Preußischen Münzen und Siegel von 

frühester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens, 
Berlin1843,reed.Leipzig1976.

Waschinski —WaschinskiE.,Brakteaten und Denare des Deutschen Ordens,Frank-
furta.M.1934.

WN —WiadomościNumizmatyczne
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COINSFROMARCHAEOLOGICALINVESTIGATION 
FROMURBANPARCELNO.168INPUCK

(Summary)

During rescue archaeological investigation of plot 168 at 1 Maja street in Puck,
directed byDrMichał Starski from theUniversity ofWarsaw, during research seasons
2014and2015,29numismaticitemswereobtained—28singlecoinsandonetoken.The
chronologyofanalyzedmaterialiswide,fromthe14thtothe20thcentury.Wehavetwo
coinsfromthe14thcentury,onemorestruckinthelastdecadeofthe14centuryorthe
twoearlydecadesofthe15thcentury,twocoinsfromthe15thcentury,twofromthe16th
century,threefromthe17thcentury,sixfromthe18thcentury,onefromthe19thcentury
and eleven from the20th century.Themain aimof the researchwas toget knowledge
aboutthesettlementontheplot,itsuseandthematerialcultureofpeoplewholivedthere.
Inthecourseofwork,12trencheswereresearched,andatotalareaofalmost400square
meterswasexamined(planofexcavationsseefigs.1–4).Coinswerefoundinexcavations
02,04(amodernbasementfulfilledwith18thcenturycharge),01(abasementfromthe
secondhalfof15thcentury)and06(a15thcenturybasement).

Theoldestcoinsaretwofirchens(oneofthemnotquitecertain,though,seecatalogue
no. 22) from 1364–1379, struck during the reign ofGrandMasterWinric ofKniprode
(1351–1382).Thepresenceoflarger-sizecoinsandtheabsenceofbracteatepfennigsof
thisruler,mightbeexplainedwithtothefact,thatthelatterhadanadditionalfunctionin
circulation.Next,therearetwotypesofbracteatepfennigsofuncertainTeutonicmasters
—Eagle I type, dating back to the years 1391–1415 and typeGreek Cross III, struck
between1416and1460.TherewasonlyonecoinfrommintsofRoyalPrussiaafter1454,
i.e. theElblągbracteatestruckbetween1457and1526.The16thcenturywas indicated
withtwocoinsofthePolishCrown,namelyhalfgroschenofKingAlexander(1501–1506).
Fromtheseventeenthcenturywehavethreecoins.TheRigashillingofKingSigismund
IIIfrom1621isatypicalsmallcoinintheSouthBalticarea.TheTyroleanthree-kreuzer
1656coinlookslikearandomlossbutHabsburgsmallsilvercoinageisnotrareinthearea
ofRoyalPrussiaduetothesimilarityofmonetarysystems.ThePrussianshillingofDuke
FrederickWilliamfrom1671representsasortofcoinsoftenmet inGdańskbecauseof
themonetaryunionbetweenRoyalandDucalPrussia.Onlytheeighteenthcenturybrings
morecoins.Wehaveasmanyas threecoinsofFrederick II (1740–1786):Brandenburg
1/48thaler(1/2groschen)struckin1772,Silesianthreekreuzersfrom1780andPrussian
shilling from1786.Nextwe registeredBavarian threekreutzersofCharlesAlbert from
1728.Following twocoinswere struck in the timesofAugust III inRoyalPrussia: the
Elblągshillingfrom1763andtheGdanskthreegroschenfrom1758.Theseriesisclosed
by12coinsfromthe latenineteenthandthe twentiethcentury,whatconstitutes43%of
the total.There are regular state coins ofGermany andPoland from the periods of the
German(1871–1920)respectivelyPolish(from1920on)sovereigntyoverPuck,butone
exception,though.ItisthepfennigoftheFreeCityofGdańskfrom1937,andatthesame
timePolishcoinsoftheSecondRepublic(1918–1939)arecompletelymissing.Moreover,
wehaveonetokenmadeintheNurembergworkshopofJohannChristianReichwhowas
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amasterin1758–1813.Irrespectiveofdiscussedcentury,inanalyzedgroupsmallchange
coinspredominate.WecanobserveabigshareofPrussiancoins(sixpieces, i.e.21per
centintotaland38percentbefore1800),thepresenceofwhichlastsfromthefourteenth
centuryup till the last quarter of the eighteenth century.All coinsmaybe classified as
randomlosses.
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