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MONETY Z WYKOPALISK Z SIANOWA (POWIAT KOSZALIŃSKI)

ABSTRACT: During archaeological excavation conducted in the area of a multicultural
settlementinSianów,Koszalindistrict,theWestPomeranianVoivodeship,in201612small,
modern-timecoinswerediscovered,datedfromthe18thto20thcentury.

Stanowisko nr 1 w Sianowie (m., pow. koszaliński, woj. zachodniopomor-
skie)położonejestwobrębieRówninySłupskiej,napołudniowymstokuwznie-
sienia,pozachodniejstroniedrogi (ul.Ogrodowa) łączącejSianówzeSkibnem
(ryc.1).Stanowiskozostałoodkrytewtrakcieprospekcjiterenowejprowadzonej
w ramachAZP jeszczew 1980 r.Odnalezionowtedy 11 fragmentów ceramiki
nowożytnej.

WzwiązkuzbudowąobwodnicyKoszalinaiSianowanaS-6wrazzodcin-
kiemS-11odwęzła„Bielice”dowęzła„Koszalin-Zachód”—etapII,nazlecenie
GeneralnejDyrekcjiDrógKrajowych iAutostrad,Oddziałw Szczecinie, prze-
prowadzonobadaniaarcheologicznestanowiskanr1.BadaniaprowadziłInstytut
Archeologii i Etnologii PAN.W 2013 r. zrealizowano archeologiczne badania
powierzchniowe, poprzedzające planowaną inwestycję, w trakcie których nie
zarejestrowano żadnych zabytków, a w 2014 r. odbyły się niewielkie badania
sondażowe na terenie przyszłej budowy, podczas których odkryto trzy obiekty
archeologiczneorazsześćfragmentówceramikidatowanejnaokrespóźnegośre-
dniowiecza/nowożytność. Prace prowadziła firmaZBR J.Gawęda, a kierowni-
kiembadańbyłPrzemysławParuzel,nazlecenieGDDKiAOddziałwSzczecinie.

Pierwszeszerokopłaszczyznowebadaniaarcheologicznewobrębiestanowi-
skanr1przeprowadzonowokresieod18 listopada2015r.do10maja2016r.
BadaniaprowadziłInstytutArcheologiiiEtnologiiPAN,apracamibadawczymi
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kierował dr Leszek Żygadło oraz mgr Andrzej Zyśko. Przebadano wówczas
obszar37arów,wobrębiektórychnatrafionona116obiektówwziemnych,cera-
mikę, przedmioty żelazne i brązowe, blaszki, kości zwierzęce, fragmenty kafli,
guzikibrązowe,pięćmonet,fragmentyfajekitp.

Drugi etap badań archeologicznych tego stanowiska w obrębie dodatko-
wych 30 arów powierzchni przeprowadzono w okresie od 29 czerwca 2016 r.
do 1września 2016 r.W trakcie prac natrafiono na 108 obiektówwziemnych,
ceramikę, przedmioty żelazne, brązowe i ołowiane, fragmentykafli, dachówek,
fajek,przedmiotykamienneikrzemienne,kościzwierzęceitp.Stanowiskoosad-
nicze w Sianowie było użytkowane od młodszej epoki kamiennej (1 obiekt),
wnajmłodszymokresieepokibrązuiwczesnejepoceżelaza(kulturapomorska,
3 obiekty),wokresiewczesnego średniowiecza (8obiektów), późnym średnio-
wieczu (1 obiekt) oraz w okresie nowożytnym od 2. połowy XVIII w., repre-
zentowanymprzezwiększośćodkrytychobiektówocharakterzeosadowymoraz
zabytkówruchomych.

KolejnebadaniawykopaliskoweocharakterzeratowniczymwSianowieprze-
prowadzonezostaływokresieod3listopada2016r.do9maja2017.Wykony-
wanebyłyrównieżnazlecenieGeneralnejDyrekcjiDrógKrajowychiAutostrad
OddziałwSzczecinie, badaniaprowadził InstytutArcheologii iEtnologiiPAN,
a pracami w terenie kierowali: dr Jarosław Bronowicki, Paweł Wiktorowicz
idrLeszekŻygadło.

Podczas wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych na stanowisku
nr 1 w Sianowie odkryto łącznie 12 drobnych, zdawkowych, nowożytnych
monet,wybitychwokresieodXVIIIdopołowyXXw.Większośćznichwystą-
piła na powierzchni stanowiska, gdziew trakciewyrównywania i oczyszczania
powierzchni natrafiono na dziewięć pojedynczych egzemplarzy. Wśród nich
możnawyróżnić dwiemonety polskie koronneAugusta III Sasa, dwiemonety
pruskieFryderykaII,feniginiemieckiezpierwszejpołowyXXw.,atakżedwa
nieczytelne destrukty. Kolejną niewielką pruską monetę z XVIII w. odkryto
podczas doczyszczania powierzchni wykopu. Natomiast w obiektach pojawiły
się tylkodwiemonety.Pierwszaznich to trzykrajcarówkaśląskaFryderyka II,
wybitawmennicywrocławskiej,którawystąpiławobiekcienrA83,naniewiel-
kiejgłębokościok.0–0,2m.Ostatniamoneta,alenajlepiejzachowanazewszyst-
kich,pochodzizobiektuA97,gdzienapodobnejgłębokościnatrafiononagrosz
saskiFryderykaAugusta II (Augusta IIISasa)z1760 r.Najstarszązodkrytych
monetjest1/48talara(6fenigów)królaPrusFryderykaWilhelmaIz1734r.,naj-
młodszyzaśjesthitlerowskifenigz1940r.Najwięcejegzemplarzyreprezentuje
mennictwowiekuXVIII(polskie,pruskieisaskie)—conajmniejdziewięć,trzy
kolejnemonetypochodzązpierwszejpołowywiekuXX.Wśródodkrytychmonet
dominująemisjeniemieckiekrólówPrus:FryderykaIorazFryderykaWilhelmaI
—wzbiorzeznalazłosięażpięć.Oboknichwystąpiłyczteryniewielkiemonety
polsko-saskieAugustaIIISasa:dwamiedzianegroszekoronnez1755(?)r.,bar-
dzo zniszczony i nieczytelny miedziany szeląg koronny z lat 1749–1755 oraz
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monetasaskaowartości1/24talara(grosz)z1760r.Interesującawtymkontek-
ściejestobecnośćmonetybitejdlaŚląska—pruskiejtrzykrajcarówkiz1754r.

WszystkienumizmatypochodzącezwykopaliskwSianowiemożnazaliczyć
do kategorii przypadkowych, zagubionych, obiegowych drobnychmonet, będą-
cych w obrocie handlowym w okresie funkcjonowania badanego stanowiska.
ObecnośćlicznychemisjizXVIIIw.możewskazywaćnaintensywnewtymokre-
sieużytkowaniestanowiska,znajdującegosięwobrębieKrólestwaPrus.Wystę-
powaniemonetpolsko-saskich jest typowezarównodla tej epoki, jak imiejsca,
w którym zostały odnalezione (Szczurek 2009, s. 126–158). Brak egzemplarzy
wybitychwXIXw.można interpretować rozmaicie—ale jestprawdopodobne,
żewówczasjużnieużytkowanobadanychobiektów.Znaleziskadrobnychfenigów
niemieckichz1.połowyXXw.stanowiązapewnezupełnieprzypadkowezguby,
potwierdzająceoczywistyfaktużytkowaniatychmonetwSianowieiokolicach.

Wykaz monet
1. Brandenburgia-Prusy,FryderykWilhelm I(1713–1740),1/48talara(6fenigów)
1734,Berlin.

 
Av.KoronowanymonogramFWR,poniżejinicjałyE·G·N·.Rv.48/EINEN/THALER
/1734
Bilon;lekkozgięty,drobneubytki;1,102g;19,0mm;nrinw.56/2016.Ar54,ćw.A-D,
zdoczyszczaniapowierzchni,15IV2016.
Neumann23.

2. Śląsk pruski,Fryderyk II(1740–1786),3krajcary1754,Wrocław.

 
Av.Popiersiekrólawzbroiwprawo.FRIDERIC:BORUSS:REX.Rv.Podkoronądwie
tarcze herbowe z orłami, u góry 3, poniżej berło i literaB.DookołaMONETAAR—
GENTEA1754
Srebro; 1,512 g; 19,5 mm; nr inw. 26/2016.Ar 54, ćw.A, ob.A 83, głęb. 0–0,20 m,
18IV2016.
Olding304b,Neumann264,Friedensburg,Seger1027.
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3. Brandenburgia-Prusy,Fryderyk II(1740–1786),1dobryfenig1775(?)[1771–78],
Berlin.

 
Av.KoronowanymonogramFR,poniżejA.Rv.Imiędzypięciolistnymirozetkami,niżej
GUTER/PFEN/1775(?)[1771–78].
Bilon;skorodowany,0,511g;14,0mm;nrinw.117/2016.Zrównaniapowierzchni.
Olding154,Neumann514.

4. Brandenburgia-Prusy,FryderykII(1740–1786),1/48talara(6fenigów)1774,Berlin.

 
Av.KoronowanymonogramFR,poniżejA.Rv.48międzypięciolistnymirozetkami,niżej
EINEN/THALER/1774.
Bilon;korozja,porysowany;1,216g;18,3mm;nrinw.117/2016.Zpowierzchni.
Olding148,Neumann512.

5. Brandenburgia-Prusy,Fryderyk II(1740–1786),1/24talara(grosz),1782,Berlin.

 
Av.KoronowanymonogramFR, rozdziela datę 17 – 82.Rv. 24między pięciolistnymi
rozetkami,niżejEINEN/THALER/A,poniżejdwiegałązkipalmowe.
Bilon;1,836g;20,0mm;nrinw.117/2016.Zczyszczeniapowierzchni.
Olding140,Neumann511.

6. Niemcy,IIRzesza(1871–1918);1fenigr.?(1873–1889),destrukt.
Miedź;1,938g;18,3mm;nrinw.117/2016.Zczyszczeniapowierzchni.
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7. Niemcy,republika(1919–1933);1fenig1929,men.?.
Av. *DEUTSCHES REICH* REICHSPFENNIG; cyfra 1. Rv. Snopek zboża rozdziela
datę19–29.
Miedź,skorodowany;1,853g;17,5mm.Nrinw.117/2016.Zpowierzchni.
Arnold,Küthmann,Steinhilber57.

8. Niemcy,IIIRzesza(1933–1945);1fenig1940,Berlin.
Av.OrzełIIIRzeszy,dookołaDEUTSCHESREICH1940.Rv.Cyfra1,dookołaREICH-
SPFENNIG,poniżejA.
Cynk;drobneubytki;1,582g;17,4mm;Nrinw.117/2016.Zpowierzchni.
Arnold,Küthmann,Steinhilber59.

9. Saksonia(Polska),August III(1733–1763),groszkoronnyr.?[1754–1755],Gubin.
Av.Popiersiekrólawzbroiipłaszczuwprawo,A[UGUSTU]SIIIREXPOL.Rv.Koro-
nowanatarczapięciopolowapolsko-litewskazOrłemiPogonią,wpolusercowymkoro-
nowanyherbelektorówSaksonii.PoniżejliteraH,dookołaEL.SAX.[17…]
Miedź;skorodowany;3,347g;20,3mm;nrinw.57/2016.5V2016.Zpowierzchni.
Kahnt699,Parchimowicz1304.

10. Saksonia(Polska),AugustIII(1733–1763),groszkoronnyr.?[1754–1755],moneta
przepalona,destrukt.
Miedź;3,285g;20,0mm;nrinw.36/2016.18.04.2016.Ar52,ćw.D,ob.A97,głęb.0–0,20m.

11. Saksonia(Polska),August III(1733–1763),szelągkoronnyr.?[1749–1755].
Av.Popiersiekrólawprawo,dookoła[…]POL[…].Rv.Słaboczytelnyzarysdwutarcz
herbowych,dookołaEL[…]
Miedź,znacznieskorodowany;0,795g;14,5mm;nrinw.117/2016.Zpowierzchni.
Kahnt702,Parchimowicz1302.

12. Saksonia, Fryderyk August II /August III  (1733–1763); 1/24 talara (grosz)
1760,Lipsk.

 
Av.Koronowanaokrągła5-ciopolowatarczapolsko-litewskazOrłemiPogonią,wpolu
sercowymdwupolowyherbelektorówsaskich.PoniżejliteryLDC,dookoładwiegałązki
palmowe.Rv.24/EINEN/THALER/1760/L,wokółdwiegałązkipalmowe.
Bilon;1,743g;21,5mm;nrinw.36/2016.18IV2016.Ar52,ćw.D,ob.A97,głęb.0–0,2m.
Gumowski196,Kahnt593.
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COINSFROMSIANÓWEXCAVATION(THEKOSZALINDISTRICT)

(Summary)

The multicultural archaeological settlement site in Sianów (theWest Pomeranian
Voivodeship)wasexploredin2013–2017.ThesitewasusedfromtheearlyPalaeolithicera
throughtheBronzeAgeandtheearlyIronAgetotheMiddleAgesandthemodernperiod.
During the excavation 12 small, modern-time coins from the 18th and 20th centuries
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werediscovered.Mostofthemwerefoundonthesurfaceofthesiteandonlytwoinside
the examinedobjects.The find contains predominantly 18th centuryPolish, Saxon and
Prussiancoins,struckbytheKingofPolandandElectorofSaxonyAugustIII(1733–1763)
andkingsofPrussia:FrederickWilliamI(1713–1740)andFrederickII(1740–1786).
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