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ZNALEZISKA KORONNYCH DENARÓW JAGIELLOŃSKICH 
Z KALISZA

ABSTRACT:Archaeological excavations conducted recently inKalisz brought about two
groupsofJagiellonianpennies.OneisasmallhoardoflessthantwentycoinsofVladislaus
Jagiełło, found near the St. Joseph Sanctuary. The other comprises 37 coins found sepa-
rately in archaeological excavations at earlymediaeval settlement known as StareMiasto
(OldTown),adjacenttothehillfortatZawodzie.

Współcześnibadaczeczęstotraktujądenaryjagiellońskieniemaljako„numi-
zmatyczny chwast”. Owe trudne do datowania, nieatrakcyjne wizualnie, nie-
rzadko wytarte i skorodowane monety są w oczach archeologów oraz innych
znalazcówpostrzegane niemal jak „boratynki”.Można przypuszczać, że z tego
powoduniebyłyrejestrowane—ichpublikacjeniebyływartezachodu,aiprzy-
padkowiznalazcynieuznawaliichzapowóddozgłoszenia.Dośćpowiedzieć,że
inwentarzznaleziskmonetzlat1146–1500autorstwaStanisławyKubiakiBorysa
Paszkiewicza wymienia jedynie 467 pochodzących ze znalezisk pojedynczych
egzemplarzy tej popularnej, bitejw dużych nakładachmonety. Zwrócić jednak
należyuwagę, że drobne denarki jagiellońskie, które często traciły cienkąwar-
stwępobiały(lubwogólejejniemiały),byłyłatwedoprzeoczeniawtrakcieeks-
ploracjiwykopaliskowejlubtrudnewypatrzeniaprzezprzypadkowegoznalazcę.
Wydawaćbysięmogło,żewejściedopowszechnegoużyciawykrywaczymetali
odwrócitenniekorzystnytrend,tymczasem,zróżnychprzyczyn,taksięniestało.
Tym bardziej interesujący zewzględów poznawczychwydaje się być zupełnie
pokaźny, bo liczący aż 37 sztuk zestaw (znaleziska luźne) piętnastowiecznych
denarów jagiellońskich pozyskanych w czasie wieloletnich wykopalisk prowa-
dzonychnatereniewczesnośredniowiecznej(!)osadyKaliszStareMiasto.
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Badania archeologiczne w Kaliszu przyniosły jeszcze jedno znalezisko
o innym charakterze. Jest to niewielki, liczący kilkanaście (?) sztuk depozyt
„sakiewkowy”, pozyskanyw2015 r. Składa się onwyłącznie zmniej popular-
nychdenarówWładysławaJagiełły,cotymbardziejskłaniadojegopublikacji.

i. skaRb1

Skarbdenarówjagiellońskichodkrytyzostałwczasieprackonserwatorskich,
związanychzewzmocnieniemfundamentówkościołaNajświętszejMariiPanny
(Sanktuariumśw.Józefa)wroku20152.Świątyniapierwotniefunkcjonowałana
terenieStaregoMiasta, anajpóźniejwXIVw. zostałaprzeniesionadonowego
ośrodkamiejskiego3.UsytuowanajestwewschodniejczęścilokacyjnegoKalisza,
wpobliżurozebranychprawiewcałościmurówobronnych.Wlatach1342–1371
arcybiskup JarosławBogoria Skotnicki wybudował kościółmurowany4, z jego
teżinicjatywydobudowanodonawypołudniowejniezachowanydodziśdwór5.

Ryc.1.MiejsceodnalezieniaskarbudenarówWładysławaJagiełły. 
WidoknakaliskieŚródmieście.Fot.A.Kędzierski

1 Wniniejszymartykuleautorzyużywająterminówskarborazdepozytwichtradycyjnym
ujęciutj.oznaczającychkilkamonetznalezionychrazem,choćtrzymającsięściślejterminologii
powinnosięużyćpojęciaznaleziskogromadne;zob.Suchodolski 2012,s.260–271.

2 PracearcheologiczneprowadziłmgrLeszekZiąbka,któremuautorzydziękujązaudostęp-
nieniemonet.

3 Młynarska-Kaletynowa2013.
4 Żemigała 2008,s.60–65.
5 Tomala2004,s.63.
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Zespółmonetodkrytyzostałnahałdziewykopupołożonegoodstronypołu-
dniowo-zachodniejświątyni,wpobliżudzisiejszegowejściadokościoła(ryc.1).
Zabytki były zlepione, a ich ciężar przed konserwacją wynosił 7,8 g (ryc. 2).
Liczebność skarbu jest trudna do oszacowania ze względu na bardzo zły stan
zachowania, jednak można domniemywać, że monet było 16–20, z których 8
okazało się być denaramiWładysława Jagiełły (jeden typuKub. I/B, trzy typu
Kub.I/Coraz4bliżejnieokreślone).

Ryc.2.Skarbprzedkonserwacją.Fot.A.Kędzierski

Inwentarz
Władysław II Jagiełło (1386–1434)
Denarykoronne
1.Kub.I/B;0,31g,13,2mm.
2.Kub.I/C;0,29g,11,4mm.
3.Kub.I/C;0,27g,12,4mm.
4.Kub.I/C;12,5mm;odstronyrewersuprzyklejonefragm.drugiejmonety,0,49g.
5.zlepekpięciu(?)denarów,zktórychdwatomonetyWładysławaJagiełły,1,12g.
6.zlepektrzechdenarów,zktórychdwatomonetyWładysławaJagiełły,0,84g.
7.zlepektrzechnieczytelnychdenarów,0,42g.
8.Fragmentykilkunieczytelnychmonet.

      
 1 2 3

   
 4 5

Ryc.3.SkarbdenarówjagiellońskichzKalisza(numeryodpowiadająpoz.winwentarzu). 
Fot.A.Kędzierski
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 6 7

8

Ryc.4.SkarbdenarówjagiellońskichzKalisza(numeryodpowiadająpoz.winwentarzu;
skaladofot.8).Fot.A.Kędzierski

DenaryWładysława Jagiełływ skarbach pojawiają się stosunkowo rzadko.
Pomijając kilka nieistniejących już dzisiaj i przez to trudnych do weryfika-
cji depozytów, denary tego władcy, wśród ogólnej masy monetarnej, stanowią
znaczącyodsetekjedyniewpięciuskarbach:zKościelnejWsi(4256),Krakowa
zul.Floriańskiej(434/XXX),Krakowazul.Kanoniczej(434/XXXIII),Łuczano-
wic(494)orazMiechowa(505).ŻadenznichniebyłdatowanydenaramiJagiełły
—wszystkiesąmłodszeodznaleziskakaliskiego.Analizaporównawczaodmian
pieniążkówWładysława Jagiełły wszystkich tych zespołów jest bezcelowa—
przedewszystkimzewzględunamałąliczbęorazfatalnystanzachowaniamonet
pochodzącychzSanktuariumśw.Józefa.TypologiaStanisławyKubiakuwzględ-
nia jedynie odmiany koron, a te są czytelne tylko na czterech egzemplarzach.
Depozytmożnainterpretowaćjakozgubionąsakiewkęizdużądoząprawdopodo-
bieństwapowiązaćzfunkcjonowaniemistniejącegowtymmiejscumurowanego
kościołaNajświętszejMariiPanny.

6 NumeryoznaczająpozycjewinwentarzuKubiak,  Paszkiewicz1998.
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ii. znaleziska luŹne

StareMiastowKaliszubyłowewczesnymśredniowieczunajwiększąosadąna
tereniekaliskiegoskupiskaosadniczego,położonąok.półkilometranapółnocod
grodunaZawodziu.Najintensywniejszyjejrozwój,nacowskazująprowadzone
zprzerwamiod1953 r. badania archeologiczne, przypadał naokresodpołowy
XIpoXIIIw.7Upadekosadywiążesięzezmianamiklimatycznymiipodniesie-
niempoziomuwody8.Nie bez znaczenia było także zdobycie kaliskiegogrodu
przezksięciaśląskiegoHenrykaBrodategowroku1233orazwzniesienienowej
osadyok. 1,5 kmnapółnocodStaregoMiasta (w centrumobecnegoKalisza).
Zapoczątkowanyprzezksięciaśląskiegoprocesprzenosinzakończyłsię lokacją
miejskąw2.połowieXIIIstulecia.Spowodowałotostopniowewyludnianiesię
wczesnośredniowiecznego skupiska osadniczegowpobliżu zniszczonegogrodu
naZawodziu.W źródłach historycznych staromiejska osada pojawia się po raz
pierwszyuschyłkuwczesnegośredniowiecza—wymienionazostaławzwiązku
zewspomnianą lokacjąKalisza9.Dynamiczny rozwój nowo powstałegomiasta
lokacyjnegoograniczałrozroststaromiejskiejosady,najpewniejdlategow1294r.
Przemysł IInadałStaremuMiastuprawowiejskie, a terenpodzielononanowo
nadziałkizagrodowe10.OdtegomomentuStareMiastofunkcjonuje(niemalpo
dzieńdzisiejszy,choćjużjakodzielnicaKalisza)jakoniewielkaosadaocharak-
terzerolniczym.

Wszystkie denary jagiellońskie — 37 egzemplarzy— odkryte na Starym
MieściewKaliszupochodzązbadańInstytutuArcheologiiiEtnologiiPANzlat
2001–2016.Wykopyzlokalizowanowróżnychczęściachosady,jednakwiększość
monetodkrytowpartiipółnocno-wschodniej,naterenieposesjiStareMiasto13.
Turównieżpozyskanowiększośćmonetwczesnośredniowiecznychzestaromiej-
skiejosadywKaliszu.Jesttozapewnezwiązanezezróżnicowanymcharakterem
badanychstanowiskwobrębieosady.Wczęścizachodniejipołudniowejusytu-
owanebyływwiększymstopniuwarsztatyrzemieślniczeiobiektyprodukcyjne.
Z kolei tereny położone bliżej dzisiejszej ulicyStareMiasto, szczególniew jej
części północno-wschodniej, związane były z obecnością obiektów mieszkal-
nych, datowanych na XI–XIII w. (ryc. 5). Tutaj prawdopodobnie też mieściły
sięwzmiankowanewpóźniejszychźródłachobiekty:kościółNajświętszejMarii
Pannyikarczmy.

Denary jagiellońskiepochodzązwarstwyziemiornej,wktórej znajdowały
sięzabytki(przedewszystkimceramika)zróżnychokresów—odśredniowiecza
po nowożytność. Interpretacja ich pochodzenia w świetle kontekstu ich pozy-
skanianiejestłatwa.Jestwielceprawdopodobne,żeczęśćmonetjagiellońskich
trafiłanakaliskieStareMiastowwynikuwywożenia śmieci i innychodpadów

 7Kędzierski, Wyczółkowski 2016.
 8Stupnicka,  Baranowski,  Bender 2006.
 9Młynarska1960.
10Młynarska-Kaletynowa2013.
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z terenu właściwego Kalisza lokacyjnego, niektóremogłymieć jednak prowe-
niencję lokalną.Ustalenieproporcjipomiędzytymidwiemagrupamimonet jest
jednakniemożliwe.

Ryc.5.LokalizacjawykopównaStarymMieściewKaliszu.Liczbyoznaczająilośćdenarów
odnalezionychwrejonieposzczególnychwykopów

Tabela1.ProporcjeliczbykoronnychdenarówjagiellońskichtypuI,IIiIII,odkrytych
wKaliszuinotowanychwInwentarzu monet z lat 1146–1500.Znaleziskapojedyncze11

PANOWANIE

WładysławIIJagiełło
Kub.I

WładysławIIIWarneńczyk
Kub.II/1-4

KazimierzIVJagiellończyk
Kub.II/5,Kub.III

Znaleziska monet z lat 1146–1500 z terenu Polski. Inwentarz  
(znaleziskapojedynczezterenuKorony)

92[20%] 235[50%] 140[30%]

StanowiskoKaliszStareMiasto(znaleziskapojedyncze)

6[16%] 24[65%] 7[19%]

11Wzestawieniuuwzględnionotakżemonetyokreślonejakofałszerstwainaśladownictwa.
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Jak wynika z powyższego zestawienia, proporcje liczby denarów poszcze-
gólnych Jagiellonów odnalezionych na kaliskim StarymMieście nie odbiegają
istotnie od materiału zarejestrowanego w inwentarzu znalezisk średniowiecz-
nych12. Dominują monety z „krokwiami” w dolnych polach korony, przypisy-
wane Władysławowi Warneńczykowi. Kilka słów należy się również kwestii
monetfałszywych.Zwracauwagęstosunkowodużaichliczbanaśladującadenary
KazimierzaJagiellończykazkółkiempodkoroną (typKub. III/2).O ile jednak
fałszywemonety tegowładcywydają się być relatywnie łatwedo uchwycenia,
o tylewprzypadkudenarówjegopoprzednikastanbadań,a takżenieostrekry-
teria typologiczne imetrologicznewznaczącymstopniuutrudniają rozpoznanie
egzemplarzyfałszywych.

Denary jagiellońskie przypisywane panowaniu Władysława Warneńczyka,
których odnaleziono najwięcej, obok stylistycznej różnorodności wizerunków
korony iOrła cechuje zróżnicowaniewartości substancjalnej.Do spostrzeżenia
tegoprowadziogląddenarów,którypozwalazauważyćmonetyolepszymiznacz-
niegorszymstandardziekruszcowym,wyróżniającychsięzregułyponadtoformą
krążka. Denary „miedziane”mają często kształt nieregularny, pośrednimiędzy
prostokątemakołem,aichkrawędźniestanowijednej, leczkilkapółokrągłych
powierzchni, na połączeniu których dostrzecmożna charakterystyczne szpicza-
steostrenierówności.Zkoleiemisje„srebrne”cechujezwykleregularnaforma;
w każdym razie technika wykonania krążkówmonetarnych nie determinowała
tutajowychszpiczastychkształtów.Słusznośćtychobserwacjizdająsiępotwier-
dzaćbadania składupierwiastkowegodziewięciudenarówze skarbuzLublina;
przyczympełnegoichpoparcianależyoczekiwaćpobadaniachreprezentacyjnej
liczbymonet,poszczególnychgrupiwariantówstempli13.Zdużądoząprawdo-
podobieństwawśródmonetzKalisza-StaregoMiastamożnawyodrębnić16dena-
rówolepszymi7oznaczącogorszymstandardziekruszcowym,sprawiających
wrażeniewzasadzieemisjimiedzianych.

Wśród monet „srebrnych” oraz „miedzianych” dają się wyodrębnić pewne
typy ikonograficzne. Na siedmiu denarach o lepszym standardzie kruszcowym
widniejeorzełostosunkowoszerokimtułowiu,dużejgłowie,rozłożystychskrzy-
dłachipiórachsięgającychzazwyczajszponów.Koronyzaśmająrozchylonelilie
ipłatkiwformiełagodnychłuków14.WwymienionymwyżejskarbiezLublina
denary o tak opisanych cechach rysunku korony i orła przyporządkowano do
grupyA, złożonej zkilkunastuwariantówstempli.Trzeba jednakzauważyć, że
mająonetamodmiennąodkaliskichstylistykę—zwłaszczaorła.Doczęściowych
monetzKaliszawzespolezLublinanawiązująjedyniedwadenaryowidocznej

12Kubiak,  Paszkiewicz1998.
13Markiewicz 2016, s. 26–27.W denarach o lepszym standardzie kruszcowym badania

wykazały zawartość srebra w granicach 13,3–22,4%, natomiast w emisjach „miedzianych” na
poziomie 0,1–4,8%.Analizymonetwykonał dr JulioM. delHoyo-Meléndez—Laboratorium
AnaliziNieniszczącychBadańObiektówZabytkowychMuzeumNarodowegowKrakowie.

14Monetynr:7,17,18,23,24,27,28.
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zawartości szlachetnego kruszcu, co potwierdziło badanie jednego egzemplarza
—wykazując14,5–17,3%srebra15.Kolejnyzbiór„srebrnych”denarówzKalisza
grupujesześćmonet16.Orławyróżniajątutajkrótszepióra—zwłaszczapierwsze,
stosunkowodługiogonorazłapyzakończonetrzemaszponami.Sątowizerunki
podobnedoprzestawieńzdenarówKazimierzaJagiellończyka,comożepodpo-
wiadać,żereprezentująonenajmłodszeemisjemonettypuII.Notowanepojedyn-
czowskarbiezLublinazakwalifikowanezostałydozłożonejzkilkuwariantów
grupyZ,a ściślejZ/0.Analiza spektrometrycznadwóchdenarówZ/0wykazała
zawartośćsrebranapoziomie13,3–22,4%.Dogrupytejnależynajprawdopodob-
niejtakżemonetanr29.

Spośróddwóchpozostałychdenarów„srebrnych”,jeden(nr26)znajdujenaj-
prawdopodobniejanalogięwzespolezLublina(nr863),kolejnynatomiasttrudno
poddaćanaliziezuwaginasłabączytelność(nr21).

PozostałesiedemdenarówzKaliszanależydomonetogorszymstandardzie
kruszcowym17,aczęśćznichmaścisłeanalogiewskarbiezLublina.Denarowi
nr10odpowiadawariantA/III/1,monecienr8wariantA/XVIII/1,zkoleimoneta
nr11wyraźnienawiązujedoniedbalewykonanychmonetgrupyE—najpraw-
dopodobniejE/III.Wartododać,żebadaniapojedynczychmonetgrupyA/XVIII 
oraz E/I wykazały zawartość w nich srebra w granicach 2%. W przypadku
pozostałychdwóchdenarówtrudnowskazać tożsamewariantystempli rewersu,
dostrzecmożnanajwyżejpewnepodobieństwa18.Zkoleirewersmonetynr9nie
matutajanalogii,awizerunekOrłanadenarzenr16niejestczytelny.

Inwentarz
Władysław II Jagiełło (1386–1434)
Denarykoronne
1.Kub.I/B;0,29g,11,5mm;wykop13,warstwa2;nrinw.7/2005.
2.Kub.I/C;0,27g,11,9mm;wykop38,warstwa1/2;nrinw.42/2009.
3.Kub.I/B;0,13g,11,2mm;wykop43A,warstwa1/2;nrinw.44/2013.
4.Kub.I/C;ukruszony;0,15g,10,6mm;wykop43A,warstwa1/2;nrinw.45/2013.
5.Kub.I/B;0,28g,11,6mm;wykop43E,warstwa2;nrinw.10/2014.
6.Kub.I/?;0,26g,12,3mm;wykop43C,hałda;nrinw.193/2014.

15Sątomonetywzespoleonumerach:126i716.Wynikanalizyodnosisiędopierwszego
znich,zakwalifikowanegoniesłuszniedogrupyA/VII.Nawiązująonedokaliskichmonetnr:7,
23,24,27.

16Monetynr:12,14,15,19,25,30.
17Monetynr:8,9,10,11,13,16,20.
18Dotyczytorewersówdenarównr20i13,doktórychzdająsięnawiązywaćodpowiednio

monetyzlubelskiegoznaleziskanr1298orazemisjegrupyE/VI.
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Władysław IIIWarneńczyk (1434–1444)
Denarykoronne,Kub.II/1-4.
7.Markiewiczgr.A;0,47g,12,7mm;wykop4,warstwa2;nrinw.6/2001.
8.MarkiewiczA/XVIII/1;0,36g,12mm;wykop6C,warstwa1;nrinw.4/2002.
9.0,44g,11,2mm;wykop2F;nrinw.3/2006.
10.MarkiewiczA/III/1;0,3g,11mm;wykop36,warstwa6;nrinw.46A/2008.
11.MarkiewiczE/III(?);0,32g,12,1mm;wykop36,warstwa6;nrinw.46B/2008.
12.MarkiewiczZ/0;0,24g,10,8mm;wykop38,warstwa½;nrinw.41/2009.
13.MarkiewiczE/VI(podobny);0,26g,10,5mm;wykop42,warstwa1;nrinw.139/2011.
14.MarkiewiczZ/0;0,39g,11,5mm;wykop43warstwa1;nrinw.15A/2012.
15.MarkiewiczZ/0;ukruszony;0,32g,11,1mm;wykop43,warstwa1;nrinw.15B/2012.
16.fałszywy(?);0,24g,11,4mm;wykop43A/47;nrinw.3A/2013.
17.Markiewiczgr.A;0,24g,11,5mm;wykop43A/47;nrinw.3B/2013.
18.Markiewiczgr.A;0,36g,11,8mm;wykop43A/47;nrinw.3C/2013.
19.MarkiewiczZ/0;0,34g,12,4mm;wykop46,warstwa1/2;nrinw.47/2013.
20.jakdenarze skarbuLublinnr1298 (niepublikowany);0,42g,12,1mm;wykop46,

warstwa1/2;nrinw.50/2013.
21.0,37g,12,3mm;wykop43B,warstwa1;nrinw.165/2013.
22.fragment—ok.¼monety;0,1g;wykop47,warstwa401;nrinw.169/2013.
23.Markiewiczgr.A;0,39g,11,5mm;hałda;nrinw.221/2013.
24.Markiewiczgr.A;0,33g,11,3mm;wykop43C,warstwa602;nrinw.182/2014.
25.MarkiewiczZ/0;0,31g,11,1mm;wykop43C,warstwa602;nrinw.183/2014.
26.jakdenarzeskarbuLublinnr863(niepublikowany);0,27g,11,8mm;wykop43C,

hałda;nrinw.191/2014.
27.Markiewiczgr.A;0,45g,12,3mm;wykop43D,warstwa1/2;nrinw.196/2014.
28.Markiewiczgr.A;0,29g,11,7mm;wykop43C,warstwa1/2;nrinw.197/2014.
29.MarkiewiczZ/0(?);0,26g,10,1mm;wykop52,warstwa1;nrinw.4/2015.
30.MarkiewiczZ/0;0,32mm,10,6mm;wykop55,warstwa1;nrinw.13/2016.

Kazimierz IV Jagiellończyk (1447–1492)
Denarykoronne
31.Kub. III/1 (?);ukruszony,zgięty;0,26g,13,1mm;wykop24,warstwa1/2;nr inw.

9/2006.
32.Kub.III/2fałszywy;0,46g,13mm;wykop40,warstwa6;nrinw.187A/2010.
33.Kub.III/2;0,4g,12mm;wykop40,warstwa6;nrinw.187B/2010.
34.Kub. III/2; lekkoukruszony;0,38g,12,3mm;wykop47, stropobiektu28;nr inw.

67/2013.
35.Kub.III/2;0,26g,11,8mm;hałda;nrinw.222/2013.
36.Kub.III/2fałszywy;lekkoukruszony;0,2g,11mm;wykop43C,warstwa1/2;nrinw.

199/2014.
37.Kub.III/2fałszywy;0,26g,11,1mm;wykop51,warstwa1;nrinw.13/2015.
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Ryc.6.ZnaleziskaluźnedenarówjagiellońskichzKalisza-StaregoMiasta(numeryodpowiadają
poz.winwentarzu).Fot.A.Kędzierski
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Ryc.7.ZnaleziskaluźnedenarówjagiellońskichzKalisza-StaregoMiasta(numeryodpowiadają
poz.winwentarzu).Fot.A.Kędzierski
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FINDSOFJAGIELLONIANCROWNPENNIESINKALISZ

(Summary)

ThepaperpresentsahoardoflessthantwentypenniesofVladislausJagiełłofound
during archaeological investigations near theHolyMary church (St. JosephSanctuary)
inKaliszandloosefinds(37specimens)ofJagielloniandenariifoundinarchaeological
excavationsattheEarlyMediaevalsettlementStareMiasto(OldTown)inKalisz,adjacent
tothehillfortatZawodzie,destroyedinthefirsthalfofthe13thcentury.

Vladislaus Jagiełło’s coins from thehoard are sopoorlypreserved that thenumber
ofindividualpiecesishardtodetermine.Oneoftheidentifiedspecimensbelongstotype
Kub.I/B,threetoKub.I/C,acloseridentificationoftheotherfourdenariiattributedto
thereignofVladislausJagiełłoprovedimpossible.

Amongthe37denariifoundseparatelyintheareaofStareMiastoinKalisz,sixhave
beenattributedtothereignofVladislausJagiełło,24toVladislausIIIofVarna,andthe
remaining7toCasimirIVJagiellon.Thepaperpresentsalsorelationsbetweenthecoins
ofVladislausIIIofVarnadiscoveredinKaliszandhiscoinsfromtheLublinhoard(see
WiadomościNumizmatyczne,LX,2016,n.1–2,pp.1–62).Mostof the type IIpennies
fromKaliszhavebeenclassifiedasbelongingtogroupsAandZintypologybasedonthe
analysisoftheLublintreasure.TheJagiellonianpenniesfoundinthelayerofarableearth
atStareMiastoinKaliszseemtobeoftwofoldprovenance.Somearerelatedtothelocal
settlementthatexistedthereuntilrecently,afterthetransferringofKaliszanditslocation
atthenewsiteinthesecondhalfofthe13thcentury,whiletheotherpenniescametoStare
Miastowithrubbishthrownawayfromthenewlysettledtown.
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