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Dariusz Rozmus 
Joanna Tokaj

Wstęp

Niniejsza publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika, jest katalogiem do wy-
stawy: Oblicza świętego Wojciecha1 planowanej przez Muzeum Miejskie „Sztygarka” 
w Dąbrowie Górniczej2.

Pomysł zorganizowania ekspozycji zrodził się podczas prac nad tzw. „Skarbem 
hutnika”3 odkrytym w 2006 roku na stanowisku archeologicznym nr 8 w Dąbrowie 
Górniczej-Łośniu na działce należącej do pp. Krawców i pp. Wójcików. W celu 
opracowania tego nader cennego dla nauki znaleziska został powołany zespół, 
mający za zadanie opracowanie skarbu. W grupie badaczy działającej pod kierun-
kiem prof. Stanisława Suchodolskiego znaleźli się pracownicy Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej – Dariusz Rozmus i Joanna Tokaj oraz Bartłomiej 
Szmoniewski z krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk. Skarb został od-
kryty podczas regularnych badań archeologicznych prowadzonych od 1998 roku 
w Dąbrowie Górniczej-Łośniu przez Dariusza Rozmusa. W Łośniu odkryto rozległą 
osadę pochodzącą z okresu XI-XII/XIII wieku, związaną z wytopem srebra i ołowiu. 
Datowania łosieńskich stanowisk archeologicznych dokonano na podstawie cech 
materiału ceramicznego oraz typologii zabytków archeologicznych, w tym: ozdób 
(kabłączki skroniowe, okucie kaptorgi, zawieszki półksiężycowate itp.), elementów 
uzbrojenia (topór, groty strzał), bardzo licznej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy 
odważników żelaznych w koszulkach z brązu oraz odważników ołowianych i in-
nych4. Dodatkowo wykonano liczne analizy węgla radioaktywnego C14 pozyskanego 

1 W 1997 roku ukazała się publikacja o podobnie brzmiącym tytule, por. A. Karłowska- 
-Kamzowa, Św. Wojciech – patron Polski. Oblicze świętego, Gniezno 1997. Dotyczy ona jednak 
tematyki związanej z okresem od II połowy XX wieku i stanowi opracowanie zbiorów sztuki użyt-
kowej (szkło, tkanina, ceramika) Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

2 Wystawa jest planowana na rok 2010.
3 „Skarb hutnika” to robocza nazwa, którą określono depozyt monet i placków srebra odkryty 

na osadzie o charakterze produkcyjnym, nastawionej na wytop ołowiu i srebra. 
4 Por. R. B odnar, D. Rozmus, B. Szmoniewski , Wczesnośredniowieczne odważniki 

z Dąbrowy Górniczej-Łośnia i ich rola we wczesnośredniowiecznej gospodarce, Kraków-Dąbrowa 
Górnicza 2007, Zeszyty Łosieńskie, nr 2.
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z próbek z obiektów archeologicznych5. Stanowiska z Dąbrowy Górniczej-Łośnia 
należą, jak już dzisiaj wiemy, do większego wczesnośredniowiecznego zagłębia meta-
lurgii srebra i ołowiu6. 

W skład skarbu wchodziło 11067 monet, przy czym 1067 znajdowało się bezpo-
średnio w szkliwionym naczyniu8 lub jego bliskim sąsiedztwie, natomiast pozostałe 
zostały znalezione przy okazji dalszych prac wykopaliskowych9. Główny zrąb skarbu 

5 Dla przykładu można podać rezultaty badań radiowęglowych, którym poddano zwęglone 
szczątki drewna znalezionego w piecu hutniczym – ob. nr 1/2002. Do analizy radiowęglowej wy-
typowano największy fragment zwęglonego drewna sosnowego z próbki 100/VII. Został on pod-
dany analizie w laboratorium Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. Uzyskany wynik datowania 
900±60 BP (Ki-10150) wskazuje, że analizowany fragment drewna pochodzi z drzewa rosnącego 
w okresie 1039-1211 AD, a precyzyjniejsze ustalenie przedziału nie jest możliwe ze względu na 
płaski przebieg krzywej kalibracyjnej w tym okresie. Można jedynie wskazać przedziały wyższego 
prawdopodobieństwa: 1039-1099 AD, 1115-1141 AD, 1153-1191 AD i 1199-1211 AD w całym od-
cinku czasowym uzyskanego wyniku datowania. Por. M. Krąpiec , Analiza dendrologiczna i bez-
względne datowanie prób drewna z archeologicznych badań ratowniczych w Łosieniu, Skała 2002, 
s. 2 (maszynopis w archiwum Działu Archeologii Muzeum Miejskiego „Sztygarka” w Dąbrowie 
Górniczej).

6 D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie metalurgii srebra i ołowiu na terenie Dąbrowy 
Górniczej i okolic, [w:] Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, pod 
red. D. Abłamowicza , M. Furmanka, M. Michnik, Gliwice 2004, s. 301-305, Biblioteka 
Katowicka, nr 18. Raporty z poszczególnych sezonów badawczych w Łośniu od 1998 do 2006 roku 
były publikowane w wydawnictwie ciągłym Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach 
pogranicznych wydawanym przez Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach pod 
red. E. Tomczaka, krótkie podsumowanie wyników badań w Łośniu i Strzemieszycach Wielkich 
znalazło się również w monografi i Będzina, por. A. Rogaczewska, Archeologia pogranicza ma-
łopolsko-górnośląskiego w rejonie Będzina, [w:] Będzin 1358-2008, pod red. J. Sperki , t. 2: Od 
pra dziejów do rozbiorów, Będzin 2008, s. 82-87. Stanowiska, na których wytapiano ołów, odkryto 
m.in. w: Przeczycach, por. A. Bar tczak, Sprawozdanie z badań ratowniczych na osadzie wcze-
snośredniowiecznej (stanowisko 7) w Przeczycach – województwo śląskie, [w:] Badania archeolo-
giczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w latach 2005-2006, pod red. E. Tomczaka, 
Katowice 2007, s. 91-98; Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach Wielkich, por. A. Rogaczewska, 
O początkach hutnictwa metali nieżelaznych na terenie Strzemieszyc Wielkich, [w:] Archeologiczne 
i historyczne ślady górnictwa i hutnictwa na terenie Dąbrowy Górniczej i okolic, pod red. D. Roz-
musa, Kraków 2004, s. 69-80; Sosnowcu-Zagórzu, por. D. Rozmus, Wstępne wyniki badań son-
dażowych na stanowisku archeologicznym nr 5 Sosnowiec-Zagórze, [w:] Gospodarka nad Przemszą 
i Brynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle badań interdyscyplinarnych, pod red. 
D. Rozmusa, S. Witkowskiego, Dąbrowa Górnicza-Olkusz-Sosnowiec 2009, s. 70-79 oraz 
w Siewierzu, gdzie najprawdopodobniej mamy do czynienia z osadą o charakterze handlowym 
(na ten temat nie ma jeszcze publikacji naukowej). 

7 Stan na rok 2006.
8 Por. R. B odnar, L. Krudysz , D. Rozmus, B. Szmoniewski , Wczesnośredniowieczna 

ceramika szkliwiona z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. „Skarb hutnika”, Kraków-Dąbrowa Górnicza 
2006, Zeszyty Łosieńskie, nr 1. 

9 Ilość monet na koniec roku 2009 wynosi 1125. Co do monet Bolesława Kędzierzawego typu 
I, które będą w niniejszej publikacji szerzej omówione, to ich liczba wynosi 426, z czego 417 po-
chodzi bezpośrednio ze skarbu, natomiast pozostałych 9 zostało odnalezionych w kolejnych la-
tach badań.
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stanowią monety braci – Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego. Prócz 
nich w skład znaleziska wchodziła moneta Bolesława Krzywoustego oraz denarek 
krzyżowy. Obok monet, na dnie garnka znajdowało się 179 bryłek srebra10.

Przedmiotem wystawy jak i towarzyszącego jej katalogu są wyobrażenia świę-
tego Wojciecha przedstawione przede wszystkim na rewersach monet Bolesława 
Kędzierzawego typu I. Na końcu katalogu, wraz z zestawieniami typów monet, 
umieszczono dodatkowo dwie tablice, jedna z nich jest poświęcona monetom 
Władysława II Wygnańca typu II, druga – rewersom monet Bolesława Kędzierzawego 
typu III, na których widnieje napis Adalbertus11. W katalogu zaprezentowano głów-
nie rewersy, ponieważ ikonografi a awersów nie jest związana z postacią świętego. 
Dla krytyków tego podejścia chcemy zaznaczyć, że postąpiono tak ze względów ko-
mercyjnych, gdyż nie mamy wątpliwości, że prawdziwi miłośnicy tego tematu kupią 
kolejne publikacje dotyczące „Skarbu hutnika”. Jednocześnie pragniemy serdecznie 
podziękować prof. Stanisławowi Suchodolskiemu za cenne uwagi.

Życie i dzieło św. Wojciecha

Wiele z aspektów związanych ze świętym Wojciechem jest przedmiotem dysku-
sji naukowych i wymagałoby szerszego omówienia. Na temat jego życia i działalno-
ści istnieje bardzo obszerna literatura, która w tym krótkim opracowaniu nie może 
być w pełni wykorzystana12. Uznaliśmy jednak, że tego typu publikacja nie powinna 
obejść się bez chociażby krótkiego zarysu życia i działalności tak wybitnej postaci, 
jaką niewątpliwie był święty Wojciech13, męczennik i jeden z patronów Polski.

Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców osiadłych na Libicach w Cze-
chach14. Jest jedynym świętym noszącym to imię. Przyjmuje się, że urodził się 
w 956 r. Wykształcenie zdobył w Magdeburgu15 pod kierunkiem tamtejszego biskupa 

10 Por. D. Rozmus, J. Tokaj, Wstępne wyniki badań nad „Skarbem hutnika” – bryłki srebra, 
[w:] Gospodarka nad Przemszą i Brynicą…, s. 104-115.

11 Adalbertus to drugie imię świętego Wojciecha, pod którym jest on znany w tradycji za-
chodniej. Patrz rozdział Życie i dzieło św. Wojciecha.

12 Por. m.in. A. Witkowska, J. Nasta lska , Święty Wojciech. Życie i kult. Bibliografi a do roku 
1999, Lublin 2002.

13 Problematyka bogatej literatury dotyczy również zabytków z nim związanych, np. Drzwi 
Gnieźnieńskich. 

14 Jak pisze Jerzy Strzelczyk, protoplasta tego rodu, Sławnik, był wysokim dostojnikiem, 
zapewne udzielnym księciem, na terytorium północno-wschodnich Czech na pograniczu ze 
Śląskiem. Było to kiedyś terytorium plemienia Chorwatów. Strzelczyk sugeruje, że książę ten mógł 
być potomkiem książąt chorwackich, por. J. Strze lczyk, Otton III, Wrocław 2009, s. 43.

15 Bullę erekcyjną dotyczącą Magdeburga wydał już w 962 r. papież Jan XII. Ustanowienie 
nowej metropolii biskupiej spotykało się jednak z oporami. Obradujący w Rawennie w 967 r. 
w Wielkanoc synod biskupów podjął decyzję o ustanowieniu arcybiskupstwa, a następny papież, 
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Adalberta. To właśnie na jego cześć przyjął imię Adalbertus, które nie jest odpowied-
nikiem imienia Wojciech, ale drugim imieniem świętego16. W tradycji zachodniej 
znany jest właśnie jako Adalbertus. Po powrocie z Magdeburga pracował pod skrzy-
dłami biskupa Pragi, Dytmara. 

W roku 983 uzyskał sakrę biskupią i został następcą biskupa Dytmara. Zmagając 
się m.in. z opozycją z powodów politycznych, uszedł z Pragi i wyruszył po rady 
i podbudowę duchową do Rzymu. Osiadł w opactwie św. Bonifacego na Awentynie, 
przystępując do zakonu benedyktynów. Podczas pobytu w Rzymie zetknął się z sę-
dziwym ascetą, świętym Nilem17. Diecezja praska w czasie nieobecności Wojciecha 
była zarządzana przez biskupa miśnieńskiego, Falkolda. Po jego śmierci św. Wojciech 
został wezwany ponownie na stolicę biskupią w Pradze. 

Podczas wykonywania swoich pasterskich obowiązków poddany był przeróż-
nym naciskom o charakterze politycznym. Pomimo tego udało mu się wiele zdziałać, 
m.in. założyć klasztor benedyktyński w Brzewnowie (Břevnov) koło Pragi. Klasztor 
ten odegrał dużą rolę w czeskim życiu umysłowym i religijnym18. W okresie dzia-
łalności Wojciecha włączono, według informacji kronikarza kanonika Kosmasa, bi-
skupstwo morawskie z siedzibą w Ołomuńcu w obręb biskupstwa praskiego19. 

Podczas swojej posługi biskupiej troszczył się o wykup niewolników słowiań-
skich z rąk handlarzy. Mówią o tym m.in. sceny ze słynnych Drzwi Gnieźnieńskich. 
Widzimy go w konfrontacji z żydowskimi handlarzami niewolników. Również 
z Drzwi Gnieźnieńskich wiemy, że działał jako aktywny egzorcysta. Przy czym mu-
simy sobie zdawać sprawę, że jest to braz świętego z perspektywy XII-wiecznej. 
Opozycja, z którą się stale stykał i zmagał, mogła mieć przede wszystkim charak-
ter polityczny. Ród Sławnikowiców był postrzegany przez panujących Przemyślidów 
jako konkurencja. Rywalizacja ta zakończyła się mordem braci św. Wojciecha i znisz-
czeniem siedziby ich rodu w Libicach. Stało się to w czasie jego drugiego pobytu 
w Rzymie. Być może tylko dzięki swojej nieobecności w Czechach podczas rzezi 
Libic Wojciech ocalał20. W Rzymie zetknął się z Ottonem III i najprawdopodobniej 

Jan XIII, wydał kolejną bullę erekcyjną, która weszła w życie, por. R. Michałowski , Zjazd 
Gnieźnieński – religijne przesłanki powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wrocław 2005, s. 42.

16 Por. chociażby J. Strze lczyk, Apostołowie Europy, Poznań 1997, s. 176. 
17 Por. H. Fros  SJ, F. S owa, Twoje imię – przewodnik onomastyczno-hagiografi czny, Kraków 

1988, s. 536-537. 
18 Por. Millenium břevnovského kláštera (993-1993). Sborník statí o jeho významu a postave-

ni v ceských dějinách, pod red. I. Hlaváčka, M. Bláhovej , Praha 1993; J. Strze lczyk, Apo-
stołowie…, s. 180.

19 Tamże, s. 180. Jak zauważa J. Strzelczyk, nie wszyscy naukowcy zgadzają się z wiarygodno-
ścią tego przekazu.

20 Prócz Wojciecha z rzezi wyszło cało dwóch jego braci, pierworodny Sobiesław (Sobiebór) 
oraz przyrodni brat Radzim Gaudenty, późniejszy metropolita gnieźnieński. Dzieje tego dru-
giego są dość powszechnie znane, zagadkowy jest natomiast los najstarszego z braci, Sobiebora. 
W 995 roku przebywał z Bolesławem Chrobrym i posiłkowymi oddziałami czeskimi na wypra-
wie Ottona III przeciw Obodrzycom. Gdy dowiedział się o zbrodni dokonanej na swym rodzie, 
pozostał w Polsce w służbie księcia. Prawdopodobnie otrzymał od niego w nadanie gród Żnin 
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w trakcie tego spotkania powstał zamysł podjęcia działalności misyjnej. Obszarem 
misyjnym objęto pogańskie Prusy. Wojciech wyruszył z Gdańska w kierunku ujścia 
Pregoły (?)21. Wyprawa nie była należycie przygotowana, Prusowie wrogo nastawie-
ni. Zakończyła się tragicznie. Napadnięty misjonarz został zamordowany, a jego gło-
wę nabito na pal. Mord miał miejsce 23 kwietnia 997 roku. 

Władca Polski Bolesław Chrobry wykupił ciało męczennika i pochował z hono-
rami w Gnieźnie. Wojciech, Adalbert, biskup praski, benedyktyn i misjonarz został 
wkrótce kanonizowany. Jego czyny w niedługim czasie stały się nieomal legendarne, 
a ich opisy znalazły się w żywotach22 i pasjach. Stanowią one cenne przyczynki do po-
znania początków państwa polskiego. Choć św. Wojciech, jak sugeruje Gerard Labuda, 
najprawdopodobniej nie podjął żadnej działalności misyjnej i fundacyjnej w Polsce, 
gdyż przebywał w naszym kraju zbyt krótko, jednak krzewiła się tradycja i miejsco-
we podania o pobycie świętego w różnorakich miastach. Miały one, zgodnie z suge-
stią Jerzego Strzelczyka, charakter wtórny i wynikały z chęci nawiązania do postaci 
Wojciecha w celu pozyskania świętego patrona. Jednym z miejsc, w którym do dziś 
kultywowana jest tradycja pobytu św. Wojciecha, są Łany Wielkie (Żarnowiec). Wedle 
lokalnej tradycji miał on tam nauczać w roku 996 na wzgórzu, na którym obecnie stoi 
kościół pod jego wezwaniem. Legenda głosi, że za sprawą misjonarza wytrysnęło z zie-
mi źródło, by spragnieni wierni słuchający jego nauk mogli napić się wody23.

Przedstawienia św. Wojciecha w okresie 
wczesnego średniowiecza – zarys zagadnienia

W prezentowanym katalogu koncentrujemy się przede wszystkim na wy-
obrażeniach głowy św. Wojciecha umieszczonej w „relikwiarzu”, znanej z monet 
Bolesława Kędzierzawego typu I24. Jak pisze Magdalena Binieś-Szkopek, według 

wraz z ziemią na Pałukach. Możliwe, że to właśnie on sprowadził do kraju Bolesława swych bra-
ci. Zginął w 1004 roku podczas opuszczania przez Chrobrego Pragi. Uważany jest za protoplastę 
rodu Pałuków. Por. Słownik Starożytności Słowiańskich, pod red. G. L abudy i Z. St iebera, t. 5, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 323.

21 H. Fros  SJ, F. S owa, dz. cyt., s. 537.
22 Na temat żywotów św. Wojciecha por. G. L abuda, Żywoty św. Wojciecha, [w:] Słownik 

Starożytności Słowiańskich, t. 7, Wrocław 1982, s. 323–328.
23 Por. m.in. ks. W. Stolarczyk, Krótki wyciąg z historii parafi i i kościoła św. Wojciecha 

w Łanach Wielkich diecezji kieleckiej, „Ekspres Zagłębiowski-Magazyn” 1997, nr 4, s. 5-6; 
J. Wiśniewski , Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem, Marjówka 
Opoczyńska 1933, s. 150; K. Z iel ińska, Tam gdzie nauczał św. Wojciech, „Ekspres Zagłębiowski-
Magazyn” 1997, nr 4, s. 2-4.

24 „Obraz w ramce znajdujący się na odwrocie tej monety oznacza prawdopodobnie gło-
wę [św.] Wojciecha zamkniętą w relikwijarzu, jak to sprawiedliwie zauważył Lelewel”, cyt za: 
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S. Suchodolskiego moneta została wybita w okresie pomiędzy 1146 a 1152 r., jed-
nakże nie wszyscy zgadzają się z tą chronologią, przedłużając czas bicia tej monety 
nawet do 1157 r.25 Numerację dego denarka wprowadził S. Suchodolski.

Przedstawiamy również wyobrażenie postaci (półpostaci wedle terminologii nu-
mizmatycznej) świętego znajdujące się na monetach Władysła wa Wygnańca typu II, 
wybitych w XII w., po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku. Przedstawienia 
umieszczone na monetach prezentowanych w niniejszym katalogu oparto na egzem-
plarzach pochodzących z odkrytego w Dąbrowie Górniczej-Łośniu „Skarbu hutnika”, 
który obecnie znajduje się w Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej. 
Monety z łosieńskiego skarbu wybito dwa wieki po męczeńskiej śmierci misjonarza, 
nie były to jednak pierwsze denarki noszące wizerunek świętego.

Jak zauważa m.in. Alicja Karłowska-Kamzowa, kult św. Wojciecha zaczął się sze-
rzyć zaraz po jego śmierci26. Ufundowano wówczas wiele kościołów, które albo nie 
przetrwały, albo po wiekach zmieniono ich wezwania27. Jedynymi z pozostałości po-
czątków kultu św. Wojciecha są relikwie przechowywane w bazylice św. Bartłomieja 
na Wyspie Tybrowej w Rzymie oraz studzienka z wyobrażeniem Chrystusa, ce-
sarza Ottona II, a także patronów kościoła, św. Bartłomieja i św. Wojciecha28. 
Ukoronowaniem tego, jak można w tej chwili przyjąć, pierwszego etapu szerzenia się 
kultu był zjazd gnieźnieński w roku 1000. 

Podczas spotkania władców w Gnieźnie doszło (jak uważa część historyków) 
do pierwszej koronacji Bolesława Chrobrego przez cesarza Ottona III. Przyjmuje 
się, że jednym z trwałych rezultatów tego zjazdu było utworzenie arcybiskupstwa 
w Gnieźnie. 

We wczesnym średniowieczu ze szczególnym uznaniem traktowano kościoły, 
które mogły wykazać się tradycjami apostolskimi29. Preferowano miasta o tradycjach 
antycznych, gdzie działały postacie znane z początków krzewienia chrześcijaństwa, 
w tym oczywiście męczennicy30. To one w pierwszym rzędzie miały szanse awanso-
wać do rangi arcybiskupstw – stolic metropolii. Szerzenie chrześcijaństwa na północ 
i wschód, wśród ludów pozostających poza wpływami Cesarstwa Rzymskiego, na 
terenach położonych daleko za limesem, musiało siłą rzeczy zmienić te preferencje 
– do rangi arcybiskupstw podnoszono miasta, w których istniały ośrodki misyjne. 

K. Stronczyński , Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, cz. 1: Monety pierwszych 
czterech wieków rozbiorem wykopalisk objaśnione, Piotrków 1883, s. 93.

25 Por. M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 
2009, s. 149.

26 Na temat kultu św. Wojciecha por. m.in. pracę W. Danielsk iego, Kult św. Wojciecha na 
ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych, Lublin 1997. 

27 A. Karłowska-Kamzowa, Kult św. Wojciecha w twórczości artystycznej (sztuki plastycz-
ne), [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo świętego Wojciecha, pod red. A. Barciaka, Katowice 
1998, s. 217.

28 Tamże, s. 217.
29 R. Michałowski , dz. cyt., s. 52.
30 Tamże, s. 88.
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Nowe siedziby arcybiskupie zarówno w Salzburgu31, jak i Magdeburgu nawiązywały 
do idei szerzenia chrześcijaństwa wśród pogan. Dzięki misji i męczeńskiej śmierci 
św. Wojciecha Gniezno mogło zostać uznane za miejsce, z którego podjęto chrystia-
nizację pogan. Nadawało to miastu prestiż, dodatkowo w tutejszej katedrze złożono 
relikwie męczennika. Tak dobrze zapowiadająca się działalność utworzonej w roku 
1000 metropolii została przerwana podczas kryzysu państwa polskiego po śmierci 
króla Mieszka II. Reakcja pogańska oraz łupieżcza interwencja czeska doprowadziły 
do zniszczeń i wywozu dóbr. 

W czasie wspomnianego niszczycielskiego najazdu Przemyślidy, księcia czeskie-
go Brzetysława I32, zniszczono wystrój katedry w Gnieźnie i wywieziono ciało świę-
tego, najprawdopodobniej bez głowy ukrytej przez obrońców miasta, gdyż szczątki 
świętego zostały po jego męczeńskiej śmierci rozczłonkowane. Po zamordowaniu mi-
sjonarza Prusowie odcięli głowę męczennika i zatknęli ją na palu. Bolesław Chrobry 
odzyskał więc rozkawałkowane ciało św. Wojciecha. 

Czeski kronikarz Kosmas w ten sposób opisywał skarby, które wywieźli najeźdź-
cy do Czech ze złupionej w 1038 (lub 1039) roku Polski: 

[…] sam Książę i biskup dumni nieśli na ramionach słodki ciężar męczennika 
Chrystusowego Wojciecha; […] za nimi postępowało dwunastu wybranych kapłanów 
z trudem dźwigających ciężar złotego krucyfi ksu – albowiem Książę Mieszko [chodzi 
tutaj w rzeczywistości o Bolesława Chrobrego – przyp. aut.] trzy razy sam siebie ważył 
tym złotem; na piątym miejscu niesiono trzy ciężkie płyty ze złota, które były położone 
koło ołtarza […] Największa płyta, pięć łokci długa i dziesięć łokci szeroka, była bardzo 
ozdobiona drogimi kamieniami i kryształowymi bursztynami33 […] Na końcu na więcej 
niż stu wozach wieźli olbrzymie dzwony i wszystek skarb Polski34.

Skarby oraz relikwie świętego Wojciecha przewieziono do Czech, ale ten fakt 
w praktyce nigdy nie został zaakceptowany przez duchowieństwo i wiernych. Warto 
tutaj podkreślić, że gorliwym krzewicielem kultu św. Wojciecha w Polsce był arcybi-
skup gnieźnieński Jakub ze Żnina35.

31 Tamże, s. 69.
32 Brzetysław I (między 1005 a 1012-1055) pochodził z dynastii Przemyślidów, był synem Ol-

drzycha (Udalryka) i Bożeny. Od 1035 książę Czech. Jeszcze za rządów swego ojca, wykorzystując 
kryzys monarchii piastowskiej za panowania Mieszka II, w roku 1029 odzyskał dla Czech Morawy. 
W 1038 lub 1039 wkroczył do Polski, ograbił katedrę w Gnieźnie, wywożąc do Pragi relikwie św. 
Wojciecha, jego brata Gaudentego oraz pięciu braci męczenników, a w drodze powrotnej przyłączył 
do Czech Śląsk. Sukcesy w polityce zewnętrznej skłoniły Brzetysława I do podjęcia próby unieza-
leżnienia się od cesarstwa. W 1041 musiał się jednak ukorzyć przed cesarzem Henrykiem III.

33 Co do tłumaczenia rozlicznych fragmentów kroniki toczy się często dyskusja dotycząca 
znaczenia słów, związanych z opisem poszczególnych elementów wywożonego przez Czechów 
skarbu, np. między innymi określenia kryształowymi bursztynami, por. W. Mischke, Kosmasowe 
ekphrasis grobów św. Wojciecha. Glosa do studium Elżbiety Dąbrowskiej, „Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej” R. 57, 2009, nr 1, s. 125-131.

34 Kosmasa Kronikę Czechów przetłumaczyła M. Wojciechowska, Warszawa 1968, s. 217- 
-218.

35 M. D worsatschek, Władysław II Wygnaniec, Wrocław 1998, s. 56. 
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W roku 1113 Bolesław Krzywousty odbył pokutną pielgrzymkę do Gniezna36. 
Być może właśnie wtedy wykonano relikwiarz, w którym umieszczono relikwie 
świętego. Jak wspomina Gall Anonim, „dowodem tego jest dzieło złotnicze, któ-
re Bolesław kazał sporządzić na relikwie św. Męczennika jako świadectwo swej 
pobożności i pokuty. Trumienka owa bowiem zawiera w sobie 80 grzywien naj-
czystszego złota, nie licząc pereł i kosztownych kamieni, które zapewne dorównu-
ją wartością złotu”37. Jest to dla nas ważne, ponieważ przedstawienie prostokątne-
go obramowania z umieszczoną w środku schematyczną twarzą świętego stanowi 
główny motyw ikonografi czny na rewersie typu pierwszego srebrnych denarków 
Bolesława Kędzierzawego38. Umieszczona w relikwiarzu głowa została pokazana na 
wiele różnych sposobów, których wybór możemy oglądać w tej publikacji. Wydaje 
się jednak, że może być tutaj przedstawiony przymocowany do relikwiarza obraz 
świętego – ikona św. Wojciecha39. W okresie, w którym wybijano monety Bolesława 
Kędzierzawego, związki polskich książąt z dworami na prawosławnej Rusi były co-
dziennością. Pierwszą żoną Bolesława Kędzierzawego była właśnie ruska księżnicz-
ka, córka księcia Wsiewołoda Nowogrodzkiego, Wierzchosława. Na wielu wyobra-
żeniach w narożnikach obramowania umieszczono kuleczki, mogące sugerować 
umocowanie obrazu40. Ukształtowanie brwi w niektórych przypadkach wskazuje na 
zapożyczenie ze schematu typowego dla przedstawień świętych na ikonach41. Widać 
to szczególnie na odmianach nr 50 i 52. W odmianach 63-66 mniej lub bardziej wy-
raźnie zaznaczono zarost42. To tylko hipoteza, ale być może trzeba się jej w przyszło-
ści bliżej przyjrzeć. 

36 Toczy się dyskusja, czy miejscem pielgrzymki rzeczywiście było Gniezno czy być może, 
jak sugeruje K. Józefowiczówna – Trzemeszno, por. K. Józefowiczówna, Trzemeszno, klasztor 
św. Wojciecha, Warszawa-Poznań 1978, s. 20-25. E. Dąbrowska również zwraca uwagę na kult 
św. Wojciecha w Trzemesznie już w XI wieku, por. E. Dąbrowska, Groby, relikwie i insygnia. 
Studia z dziejów mentalnoś ci średniowiecznej, Warszawa 2008, s. 258-262. 

37 „Opus aureum existit operationis argumentum, quod fecit Bolezlavus reliquiis sancti matiris 
in suae devotionis et poenitentiae testamentum. In illo namque feretro auri purissimi 80 marcae 
continetur, exceptis perlis gemmisque pretiosis, que minoris quam aurum pretii non videntur”. 
Według piszących te słowa odpowiedniejszym tłumaczeniem słowa feretro jest relikwiarz, a nie 
jak mamy w przypadku przekładu R. Grodeckiego – trumienka. Por. Gal l  Anonim, Kronika 
polska, przeł. R. Grodecki , Wrocław 2008, s. 161.

38 Na przytoczonej przez Dobrzenieckiego ilustracji z dzieła J. Lelewela , Drzwi kościel-
ne płockie i gnieźnieńskie z lat 1133, 1155, Poznań 1857 obok przedstawienia drzwi znajduje się 
rysunek m.in. denarka typu I z podpisem caput in feretro. Może to oznaczać, że już J. Lelewel 
w jednoznaczny sposób interpretował to przedstawienie jako stylizację wyobrażenia relikwia-
rza. Por. T. Dobrzeniecki , Joachim Lelewel jako historyk sztuki w świetle badań Drzwi Płockich 
i Gnieźnieńskich, „Biuletyn Historii Sztuki” R. 14, 1952, s. 10-38. 

39 D. Rozmus, Oblicza św. Wojciecha, „Nowe Zagłębie” 2009, nr 6, s. 9-11.
40 Porównaj odmiany w katalogu nr 2, 9, 11 i inne.
41 Z teorią tą zgadza się – teolog, znawca prawosławia – Ireneusz Cieślik.
42 Na twarzach umieszczonych na monetach zostały wykorzystane elementy charakterystycz-

ne dla oddawania wizerunków ikonicznych. Początkowo elementy te były typowe dla przedsta-
wianych przez twórców twarzy Chrystusa. Por. m.in. I. Wi lson, Całun Turyński, Warszawa 1984, 
s. 127-129. Później cechy te przełożyły się na wyobrażenia świętych.
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Odnowienie kultu św. Wojciecha wiąże się z odnalezieniem relikwii jego głowy 
w 1127 roku43. Właśnie w XII wieku powstał kolejny wspaniały zabytek; są nim wy-
konane z brązu słynne Drzwi Gnieźnieńskie44. Przedstawiono na nich dzieje życia 
i działalności misyjnej świętego zakończonej tragiczną śmiercią w krainie Prusów. 
Sceny umieszczone na drzwiach wybiegają znacznie dalej niż tylko chronologiczne 
przedstawienie poszczególnych okresów z życia św. Wojciecha. Niektóre obrazy prze-
sycone są głęboką symboliką związaną z pojęciami śmierci i odrodzenia, której korze-
nie sięgają zarania sztuki tworzonej przez człowieka i świtu myśli eschatologicznej45. 
Wystarczy tylko przywołać scenę nr XV, na której widzimy siedzącego obok mar ze 
zwłokami męczennika ptaka – uniwersalny, sięgający korzeniami kultury staroegip-
skiej symbol duszy46. Orzeł (?), bo o taki gatunek ptaka w tym wypadku chodzi, może 
też spełniać rolę apotropaiczną, strzec ciała męczennika. Przedstawione z kolei w tej 
scenie symbole roślinne nawiązują do równie starej i uniwersalnej idei odrodzenia. 

Kolejnymi źródłami ikonografi cznymi związanymi ze św. Wojciechem są mone-
ty wybijane przez władców Polski. Jak pisze numizmatyk Borys Paszkiewicz, związ-
ki św. Wojciecha z monetami można prześledzić na trzech płaszczyznach. Był on 
zarówno emitentem monet, mógł mieć wpływ na ikonografi ę polskich denarków, 
na końcu stał się podmiotem umieszczonych na nich wyobrażeń47. Ta właśnie ostat-
nia płaszczyzna jest w niniejszym katalogu przedmiotem naszych zainteresowań. 
Przy czym, jak już wspomniano na samym początku tego tekstu, koncentrujemy 
się na monetach ze zdeponowanego w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, wedle sugestii 

43 Warto jednak wspomnieć, że również w Pradze odkryto głowę św. Wojciecha. Polacy nigdy 
nie pogodzili się z wywiezieniem całego ciała świętego do Czech. R. Kiersnowski uważa, że mone-
ta BK I z wizerunkiem głowy jest odpowiedzią na czeskie roszczenia. Por. m.in. R. Kiersnowski , 
O brakteatach z czasów Bolesława Krzywoustego i roli kultu św. Wojciecha w Polsce, [w:] Święty 
Wojciech w polskiej tradycji historiografi cznej: antologia tekstów, wybór i oprac. G. L abuda, 
Warszawa 1997, s. 321.

44 Drzwi posiadają bardzo bogatą literaturę przedmiotu, z której można wymieć kilka pozy-
cji, por. m.in. L. Kal inowski , Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, 
Warszawa 1989; A. S. L abuda, Porta Regia – Drzwi Gnieźnieńskie, Gniezno 1998 i inne.

45 „Ciało św. Wojciecha, owinięte w całun, spoczywa na marach, zawieszonych między drze-
wem i ogołoconym pniem drzewa, na które nabita jest głowa męczennika. Przy zwłokach czu-
wa ptak […], który przysiadł na szczycie roślinnego pędu rosnącego za marami. […] Ukazane 
rośliny znajdują się w różnych fazach wzrostu: pal, na który wbito głowę, nabrzmiewa pąkami, 
drzewo, przypominające dąb, rozkwitło wspaniałą, ulistnioną koroną, rosnący za marami młody 
pęd, będący jakby w pół drogi między palem a rozwiniętym drzewem, zdaje się przerastać ciało 
męczennika, które powstanie z martwych. Czuwający ptak jawi się tu jako znak nieśmiertelnej 
duszy […]”, cyt. za: A. S. L abuda, dz. cyt., tekst do sceny nr XV.

46 Zagadnienie to ma bardzo bogatą literaturę. Z najnowszych pozycji dostępnych u nas 
można polecić M. Bar wik, Księga wychodzenia za dnia – tajemnice egipskiej księgi umarłych, 
Warszawa 2009. 

47 B. Paszkiewicz , Święty Wojciech i monety, [w:] Środkowoeuropejskie dziedzictwo…, s. 293. 
O monetach przypisywanych św. Wojciechowi por S. Suchodolski, Monety św. Wojciecha, [w:] 
Civitas & villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej, pod red. C. Buśko, J. K lápštĕ, 
L. Lecie jewicza  i S. Moździocha, Wrocław-Praha 2002, s. 447-452.
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Stanisława Suchodolskiego w latach 1160-1165, „Skarbu hutnika”48. Święty Wojciech 
jako podmiot przedstawień ikonografi cznych był wykorzystywany również w póź-
niejszych okresach, zwłaszcza w wieku XIII49. Tymi przedstawieniami nie możemy 
się jednak w tym miejscu zajmować. 

Warto natomiast zwrócić uwagę, że przypadki (niebudzące dyskusji), w których 
wykorzystano postać św. Wojciecha jako motyw namonetarny, pojawiają się ponad 
100 lat po jego śmierci. Są to wybite po 1113 r. monety Bolesława Krzywoustego. 
Widzimy na nich zarówno księcia w kolczudze z tarczą i włócznią, jak i biskupa 
św. Wojciecha z Ewangelią i ręką wzniesioną do błogosławieństwa50. Niewiele póź-
niej do wstawiennictwa św. Wojciecha odwołał się Władysław I czeski podczas swo-
jego drugiego okresu rządów w latach 1120-1125. Na awersie przedstawiono samego 
księcia, a na rewersie św. Wacława i św. Wojciecha51. Kolejny ciekawy egzemplarz 
zawiera na awersie przedstawienie św. Wacława zamiast postaci księcia, a na rewersie 
widzimy dwa anioły (skrzydła nie pozostawiają w tej kwestii żadnych wątpliwości) 
unoszących w dłoniach popiersie przypisywane św. Wojciechowi. W legendzie oto-
kowej pojawiają się napisy S VENCEZLAVS ET ADA[lb]E[r]TVS52.

Powróćmy jednak do monet polskich. Przykładem może tutaj być brakteat 
z przedstawieniem stojącej postaci św. Wojciecha: biskup trzyma odznakę swojej 
duchowej władzy – pastorał oraz Ewangelię. W legendzie otokowej napisano SCS 
ADALBERTVS EPS KNIZ. Jak sugeruje B. Paszkiewicz, moneta ta może stanowić 
odpowiedź na zakwestionowanie przez św. Norberta istnienia metropolii gnieźnień-
skiej w 1133 r.53 

Stanisław Suchodolski przedstawił ciąg monet, wybitych w okresie panowania 
Bolesława Krzywoustego, związany z poszczególnymi wydarzeniami podczas rządów 
tego księcia. W niektórych przypadkach w kompozycji scen ważną rolę odgrywa wła-
śnie św. Wojciech. Na denarze typu III obok stojącego władcy pojawia się postać to-

48 Pierwsze wstępne doniesienia o odkrytym skarbie zamieszczono w: R. B odnar, 
L. Krudysz , D. Rozmus, B. Szmoniewski , dz. cyt. oraz w artykule L. Krudysza , 
D. Rozmusa, B. Szmoniewskiego, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznej osady hut-
niczej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu, stanowisko 8, woj. śląskie, w roku 2005 i 2006, [w:] Badania 
archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych…, s. 99–111. Por. też L. Krudysz , 
D. Rozmus,  S. Suchodolski , B. Szmoniewski , Znaleziska monet średniowiecznych z miejsco-
wości Łosień (część Dąbrowy Górniczej), „Wiadomości Numizmatyczne” R. 53, 2009, z. 1, s. 57-63.

49 Por. chociażby ustalenia Witolda Garbaczewskiego, Ikonografi a monet piastow-
skich 1173-1280, Warszawa-Lublin 2007, s. 31 (moneta przypisywana obecnie Przemysłowi I 
i Bolesławowi Pobożnemu), s. 46 (monety przypisywane Mieszkowi III Staremu lub Mieszkowi 
Młodszemu – kaliskiemu) i inne. 

50 B. Paszkiewicz , dz. cyt., s. 296, por też il. 4.
51 Tamże, s. 296, por. też il. 5.
52 Tamże, s. 296, por. też il. 6. Św. Wojciech pojawił się również w okresie późniejszym na 

kolejnych monetach czeskich Sobiesława II (1173-1179), Wacława II (1191-1192) i Przemysława 
Ottokara I (1192-1230), towarzysząc św. Wacławowi jako drugi patron państwa czeskiego, por. 
B. Paszkiewicz , dz. cyt., s. 297.

53 Tamże, s. 296, por. też il. 8.
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nującego św. Wojciecha. Scena ta została zinterpretowana jako wyraźne zamanifesto-
wanie pokuty po odsunięciu od władzy i oślepieniu przyrodniego brata Zbigniewa54. 
Na brakteacie typu I ukorzony książę Bolesław klęczy przed dużo większą postacią 
świętego. Wyciąga błagalnie ręce w kierunku biskupa. Jak sugeruje W. Garbaczewski, 
wybicie tej monety powinniśmy łączyć z hołdem złożonym przez Krzywoustego ce-
sarzowi Lotarowi w Merseburgu w roku 1135. Uznanie św. Wojciecha za protektora 
i obrońcę suwerenności państwa i Kościoła miało być przeciwwagą dla mało chwa-
lebnego hołdu (stąd brakteat nazywany jest przez numizmatyków „protekcyjnym”). 

Jak zauważył zespół opracowujący „Skarb hutnika”, modelunek ciała klęczącego 
księcia jest bardzo podobny do niektórych odmian awersu denarka Władysława II 
Wygnańca typu IV. Zbieżność ta wynika prawdopodobnie z faktu, że monety te były 
bite w działającej w Krakowie mennicy. 

W zbiorze monet znalezionych 13 lipca w Dąbrowie Górniczej-Łośniu przed-
stawienia św. Wojciecha pojawiają się m.in. na monetach typu II, należących do 
Władysława II Wygnańca (tabl. XIX). Generalny schemat przedstawienia ikono-
grafi cznego sprowadza się tu do ukazania półpostaci księcia z mieczem i tarczą na 
awersie monety oraz półpostaci biskupa z pastorałem na rewersie. Schemat kompo-
zycyjny tych monet został zapożyczony z monet czeskich55. Przy czym w wypadku 
przedstawienia biskupa trzyma on w prawej ręce pastorał, a w lewej ręce Ewangelię. 
Jedna z monet tej odmiany (Władysław Wygnaniec typ II) jest o tyle ciekawa, że 
twarze księcia i św. Wojciecha są identyczne. W podobny sposób oddano również 
przedstawienie najprawdopodobniej kolczugi, a także krzyża umieszczonego zarów-
no na awersie, jak i rewersie. Porównując poszczególne monety tego typu (Władysław 
Wygnaniec typ II), już na pierwszy rzut oka możemy zauważyć fundamentalne 
różnice w oddaniu wizerunków na każdej z nich. W zbiorze Muzeum Miejskiego 
„Sztygarka” znajdują się tylko cztery monety Władysława Wygnańca typu II i każda 
przedstawia inną odmianę w obrębie tego typu . 

Kolejne wyobrażenia św. Wojciecha to w tym przypadku denar typu I emitowany 
przez Bolesława Kędzierzawego. Władca ten najprawdopodogniej wykorzystuje pro-
tekcję Świętego Patrona w celu usprawiedliwienia się z zagarnięcia tronu po wygna-
niu starszego brata56.

54 S. Suchodolski , Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonografi cz-
nym, [w:] Źródła historyczne wydobywane z ziemi, pod red. S. Suchodolskiego, Wrocław 2008, 
s. 48. W. Garbaczewski , Polskie monety kruszcowe od X wieku. Monety ze zbiorów Narodowego 
Banku Polskiego, [on-line], http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/wystawa.
html – 07 X 2009. O monetach Bolesława Krzywoustego z wizerunkami św. Wojciecha por. m.in. 
S. Sucho  dol  sk i, Kult św. Wacława i św. Wojciecha przez pryzmat polskich monet z wczesnego 
średniowiecza, w druku. 

55 S. Suchodolski , Wędrówki rzeczy i idei w świetle źródeł numizmatycznych – przykład mo-
net Władysława II (1138-1146), [w:] Wędrówki rzeczy i idei w średniowieczu, pod red. S. Moź-
dziaka, Wrocław 2004, s. 26, Spotkania Bytom skie V.

56 Być może umieszczenie na monecie głowy jest odpowiedzią na odkrycie w Pradze w 1143 r. 
którą starano się przedstawić jako autentyczną relikwię głowy św. Wojciecha. W takim razie mo-
neta byłaby odzwierciedleniem polsko-czeskiej rywalizacji.
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Na co należy zwrócić uwagę – rewers denara 
księcia Bolesława Kędzierzawego typ I

Warto w tym miejscu nieco przybliżyć czytelnikowi technikę menniczą ówcze-
snych czasów. Musimy sięgnąć do tajników średniowiecznego mennictwa, gdyż to 
właśnie stosowana wówczas technika mennicza spowodowała, że wśród wyobrażeń 
na monetach mamy tak liczne warianty przedstawiania twarzy świętego patrona. 

Jak stwierdza Ryszard Kiersnowski, wykonanie monety i puszczenie jej w obieg 
wymagało szeregu zabiegów technicznych i ustalonych ściśle czynności organizacyj-
nych i kontrolnych57. My skupimy się jednak tylko na samej czynności bicia monety, 
a dokładniej na wykonywaniu tłoków menniczych i ich wydajności. 

Przy użyciu jednego stempla można było wybić nawet kilka tysięcy sztuk mo-
net58, po czym ulegał on odkształceniom lub po prostu pękał. Dlatego też po zużyciu 
stempla menniczego (na podstawie starego zużytego tłoku, wybitych nim monet lub 
wzorca sporządzonego na pergaminie59) mincerz wykonywał jego nowy odpowied-
nik, który (co raczej nieuniknione) chociaż w niewielkich detalach musiał różnić 
się od poprzedniego. Z tego też powodu wariantów przedstawień twarzy świętego 
na monetach mamy całe mnóstwo. W skład „Skarbu hutnika” wchodziły monety 
Kędzierzawego reprezentujące 72 odmiany60, których reprodukcje zamieszczamy 
w niniejszym katalogu.

Jak wynika z prac klasyka polskiej numizmatyki, Kazimierza Stronczyńskiego, 
piszącego w XIX wieku, liczba rozpoznanych wtedy odmian denarka Bolesława 
Kędzierzawego typu I w zbiorach kolekcjonerów wahała się od 45 do około 10061. 
Natomiast Edmund Kopicki wyróżnił tylko 7 odmian I62, których, niestety, ze wzglę-
du na duży schematyzm i wątpliwą jakość rysunków w żaden sposób nie udało się 
zestawić z odmianami reprezentowanymi przez „Skarb hutnika”. Jedynie odmiana 
występująca u Kopickiego jako 54b odpowiada „naszej” odmianie nr 55. Inaczej 
wygląda sprawa, gdy weźmiemy pod uwagę opracowany przez Jerzego Pinińskiego 

57 R. Kiersnowski , Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964, s. 158.
58 Por. S. Suchodolski , Mennictwo polskie w XI i XII wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1973, s. 28-29.
59 Por. m.in. R. Kiersnowski , Wstęp do numizmatyki…, s. 164 oraz S. Suchodolski , 

Mennictwo…, s. 24.
60 Wobec „chwiejnej dystynkcji” między pojęciem odmiany i jej wariantów my pominęliśmy 

te drugie i jako odmianę stempla przyjęliśmy każdy konkretny tłok menniczy, za pomocą którego 
dana moneta została wybita. 

61 Por. K. Stronczyński , Pieniądze Piastów. Od czasów najdawniejszych do roku 1300. 
Rozbiorem źródeł spółczesnych i wykopalisk, oraz porównaniem typów menniczych objaśnione, 
War szawa 1847, s. 283; tegoż, Dawne monety polskie…, s. 93. 

62 Por. E. Kopicki , Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, t. 1: 
Poz. 1-7058, Warszawa 1995, s. 5.
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skarb bisierowski63. W tym wypadku dzięki zdecydowanie lepszej jakości materiału 
ilustracyjnego udało się zestawić kilka rewersów monet z tego skarbu ze skarbem 
łosieńskim. W paru przypadkach można zaobserwować, że w skarbie bisierowskim 
występują te same odmiany rewersów. Chodzi o odmiany nr 1 (odpowiada odm. 5 ze 
„Skarbu hutnika”, tabl. II), nr 2 (odpowiada odm. 56, tabl. XIV) oraz nr 3 (odpowia-
da odm. 3, tabl. I). Daje się również zauważyć, że w skarbie bisierowskim znajdują 
się odmiany, których nie ma w skarbie łosieńskim (odmiana nr 4 i 5). Jeśli chodzi 
o awersy tych odmian, tj. 4 i 5, przypuszczalnie awers odmiany nr 5 jest identyczny 
z jednym z awersów monet ze „Skarbu hutnika”.

W skład „Skarbu hutnika” wchodziły monety Kędzierzawego reprezentujące 
liczbę 72 odmian64, które przedstawiamy w niniejszym katalogu.

Poszczególne odmiany stempli odróżniają się od siebie poprzez inne legendy 
otokowe. Umieszczona w relikwiarzu głowa została pokazana na wiele różnych spo-
sobów. Każda z monet ma w obrębie swojej odmiany pewne cechy, które odróżniają 
ją od pozostałych. W każdym z takich przypadków mamy do czynienia z odrębnym 
wariantem stempla menniczego. Najważniejsze cechy wyróżniające to:

1. Legenda otokowa

Podstawowy wariant tekstu to łacińskie imię św. Wojciecha, Adalbertus. Imię 
to przedstawiono w wielu różnych wariantach. Są to odmienne formy zapisu imie-
nia złożone z liter oraz formy, w których w ciągi liter wpleciono kulki. Występują 
również ciągi ligatur rozdzielone kulkami. Napis biegnie w różnych kierunkach. 
Poniżej umieszczono tabelę z zauważonymi kombinacjami w zespole monet ze 
„Skarbu hutnika”. Zestawienie podane jest w wariancie z literami oraz, co występuje 
często, w wariancie litery razem z kulkami. Już St. Stronczyński uważał, że w nie-
których przypadkach S oddzielone kulką od imienia Adalbertus rekonstruuje się 
jako S ADALBERTVS czyli S(ANCTUS) ADALBERTVS65. W miejscach, gdzie li-
tery są mało czytelne i trudno jednoznacznie określić, jakiej litery użyto w napisie, 
zastosowano znaki zapytania – (?) po literze, która w tym miejscu jest najbardziej 
prawdopodobna.

63 Por. J. Piniński , Monety z tzw. skarbu bisierowskiego w Muzeum Archeologicznym i Etno-
grafi cznym w Łodzi, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnografi cznego w Łodzi”, 
seria numizmatyczna i konserwatorska nr 2, 1982, s. 39-49.

64 Zob. przyp. 58.
65 Ze współczesnych badaczy tą tezę podaje m.in. R. Kiersnowski , O brakteatach z cza-

sów…, s. 321.
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Lp. Wariant napisu Numery odmian Numery tablic
1. ADALBERTV(?)S 1 I
2. SCSADALBERTS(?) 31 VIII

3. SCSADALBERT 7, 30, 33, 36, 41, 52, 53, 60 II, VIII, IX, XI, XIII, XIV, 
XV 

4. SADALBERTVS 17, 21, 24, 25, 38, 49, 63, 
64, 65, 66, 71

V, VI, VII, X, XIII, XVI, 
XVII

5. SCSADALBER 27, 32, VII, VIII
6. SCSADABLERT 35 IX
7. SCSADALBERTV 34, 45, IX, XII
8. SCSADALBERTVS 37, 42, 43, 47, 51, X, XI, XII, XIII
9. SADALBERTVVS 72 XVIII

10. S•ADALBERTVS 3, 11, 14, 16, 20, 23, 26, 40, 
50, 61

I, III, IV, V, VI, VII, X, XIII, 
XVI

11. S•ADALBRTVS 4 I
12. S•DADALBERTVS 5 II
13. S•ADALBETRVS 18 V
14. S•ADALBERTV 6, 9 II, III
ciąg liter przedzielonych kulkami
15. SA•DALBERTV(?) 19 V
16. •SCS•A•D•A•L•B•ERTV 44 XI 
17. SA•DALBERTV 8 II

18. •S•ADALBERTVS 12, 13, 28, 54, 57, 59, 67, 
68, 70

III, IV, VII, XIV, XV, XVII, 
XVIII

19. •S•ADLBERTVS 48 XII
20. •SADALBERTV 10 III
21. •S••ADALBERTS• 39 X
22. •SA•DALBERTAS• 56 XIV
23. S•A•DALBERTVS 58, 62 XV, XVI
24. •SCS•ADA•LBERTV 69 XVIII
25. •S•ADALBERTV 2 I
26. •S•ADALBERTUV 15 IV
27. •SADALBERTVS 22 VI

Formy stempla, których omówienie jest zbyt skomplikowane, aby przedstawić je 
tabelarycznie:

28. W górnej partii monety wykonano ligaturę liter (?) BE odwróconych do sie-
bie plecami. Ligaturę oddzielają od ułożonych po prawej stronie wizerunku LA trzy 
kuleczki ustawione na wierzchołki trójkąta. Po lewej stronie ligaturę oddzielają trzy 
kuleczki ustawione w jednej osi zgodnej z osią monety. Następnie po lewej stronie 
wizerunku (dla obserwatora) ustawiono w jednej linii litery SCS. Pod dolną ram-
ką obramowania znajduje się ligatura najprawdopodobniej liter ED. Za ligaturą wi-
doczna jest duża kulka (odmiana 55, tablica nr XIV).
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29. Po prawej stronie obramowania wizerunku twarzy znajduje się oddzielony 
na krańcach kulkami ciąg liter AVBER (odwrócone). Kolejny ciąg liter i znaków 
zaczyna się po kulce u dołu monety znakiem zbliżonym do jedynki ustawionej na 
podstawie 1, następnie po lewej stronie biegną litery ESCS i V (odwrócone) oraz 
znak analogiczny do znaku na początku ciągu – 1. Ponad SCS umieszczono pałeczkę 
zakończoną kulkami (odmiana 46, tablica nr XII).

30. Po lewej stronie obramowania wizerunku twarzy znajdują się litery DER, 
przy czym D jest odwrócone „plecami” do E. Dalej, idąc ku górze, T(?)VS (S jest po-
łożone), po prawej stronie litery SB, dalej, idąc w dół, VZ (położone) AV (odmiana 
29, tablica nr VIII).

2. Przedstawienie twarzy świętego Wojciecha

W tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na wyobrażenie owalu twarzy, ukształto-
wanie włosów, oczu, łuków brwiowych, nosa i ust. Obramowanie, w którym umiesz-
czono wizerunek twarzy świętego, również ma kilka wariantów. Jest bardziej lub 
mniej zbliżone do prostokąta. Czasami krawędzie są lekko wklęsłe lub wypukłe. 

3. Cechy dystynktywne

Znaki dodatkowe to przede wszystkim różne ilości i kombinacje kulek wewnątrz 
otoku perełkowego z wizerunkiem twarzy. Rozmieszczone są one w narożnikach, 
czasami dodatkowa kulka znajduje się na brodzie wizerunku twarzy. 

Na końcu katalogu zostały zamieszczone tablice z rewersami monet Władysława 
Wygnańca typu II (tabl. XIX) oraz Bolesława Kędzierzawego typu III (tabl. XX). 
Pierwsze zostały już uprzednio omówione. Natomiast co do monet typu III, to w wy-
padku skarbu łosieńskiego mamy tylko dwie odmiany z imieniem Adalbertus66.

Różnią się one od siebie wariantem napisu ADALBERTUS. W obu wypadkach 
napis został rozmieszczony symetrycznie (po 3 litery w każdym wierszu, pole in-
skrypcyjne jest zwykle ograniczone przez dwie linie – od góry i od dołu), przy czym 
w jednej z odmian litery A oraz litera R są odwrócone o 180 stopni w stosunku 
do pozostałych liter. Funkcję znaków dodatkowych pełnią tutaj pionowe pałeczki 
(pierwszy rewers ma ich po 5, drugi jest w tym miejscu mało czytelny), u góry mone-
ty ograniczone przez perełkowy otok i górną granicę napisu, natomiast u dołu przez 
otok i dolną granicę napisu. Te u góry zarówno w jednym, jak i drugim wariancie są 
zakończone z jednej strony kulkami. W pierwszej odmianie również pałeczki u dołu 
zakończono kulami, zaś w odmianie 2 są zbliżone do trójkątów. 

66 Obok licznych z napisem BOLEZLAVS. Należy zwrócic uwagę, że K. Stronczyński widział 
w napisie ADALBERTUS imię podskarbiego zawiadującego mennicą a nie świetego Wojciecha. 
K. Stronczyński, Dawne monety polskie…, s.96-97. Pogląd ten jednak nie przyjął się we współ-
czesnej nauce.
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Dariusz Rozmus

O wartościach estetycznych ikonografii monet 
– kilka uwag na marginesie67

Zacznijmy od problemu pozornie daleko związanego z numizmatyką. Jak pisze 
archeolog Jerzy Gąssowski, „[…] obserwuje się coraz większe alienowanie sztuki pra-
dziejowej z kręgu zainteresowań historyków sztuki i przerzucanie studiów nad nią 
na barki prahistoryków”68. A co można powiedzieć o zainteresowaniu historyków 
sztuki ikonografi ą monet? Praktycznie całe zagadnienie zostało zrzucone na barki 
numizmatyków. Co więcej, kwestia ikonografi i wizerunków występujących na mo-
netach polskich z okresu wczesnego średniowiecza, jak pisze Dobrochna Gorlińska, 
przez szereg lat była nieobecna nie tylko w pracach historyków sztuki, ale również, 
co dziwi, samych numizmatyków69. Zdecydowanie lepiej wygląda stan badań nad 
pochodzeniem motywów ikonografi cznych przedstawianych na tych monetach. 
W ostatnich latach badaniom tego zagadnienia poświęciło się kilku naukowców, 
w tym Witold Garbaczewski czy Tomasz Panfi l70. 

A przecież walory artystyczne motywów ikonografi cznych na piastowskich mo-
netach wczesnośredniowiecznych są niezaprzeczalne, pomimo czasami, jak to się 
określa, niewyszukanej formy (?). Jak pokazują przykłady z ostatnich lat, zostały one 
docenione przez grafi ków, zwłaszcza że można je wykorzystać w wieloraki sposób. 
Najczęściej jest to już tylko stylizacja pierwotnego wizerunku, ale forma przedsta-
wienia ikonografi cznego, zapożyczonego z monety, pozostaje wciąż wyraźnie czytel-
na. Jako przykład możemy tutaj podać emblemat zdobiący obwolutę książki (motyw 
denarka krzyżowego, uzupełnionego znakami dodatkowymi – syglami w postaci po-

67 W zamyśle autora ten rozdział ma charakter publicystyczny. 
68 J. Gąssowski , Prahistoria sztuki, Warszawa 2008, s. 8.
69 D. Gorl ińska, Ikonografi a monet Mieszka III Starego, cz. 1: Wizerunki reprezentacyjne, 

„Widomości Numizmatyczne” R. 45, 2001, z. 1, s. 1. Autorka, jak sama przyznaje, pracę o ikono-
grafi i pisała w Instytucie Archeologii. Ze starszych prac, w których zwrócono uwagę na wartości 
artystyczne, można przytoczyć artykuł Feliksa Koper y, Artystyczna wartość monet piastowskich, 
„Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” t. 21, s. 1-10. Autor ten porusza kilka kwestii, 
m.in. sposób ułożenia wizerunku głowy. Zwraca uwagę na motywy architektoniczne i wyraźnie 
wartościuje jakość monet, porównując emisje Śmiałego z emisjami Chrobrego (s. 5-6).

70 Por. W. Garbaczewski , Ikonografi a monet piastowskich… czy też książkę Tomasza 
Panf i la , Lingua symbolika. O pochodzeniu i znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych 
w Polsce, Lublin 2002. W przytoczonej pracy T. Panfi l daje zestawienie swoich artykułów poświę-
conych motywom ikonografi cznym, publikowanych przede wszystkim w „Biuletynie Numiz-
matycznym”. 
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jedynczych kuleczek pod ramionami krzyża wewnątrz otoku)71 lub nawet logo dużej 
międzynarodowej konferencji (schematyczne przedstawienie trójwieżowej budowli 
wewnątrz perełkowego otoku, a po zewnętrznej stronie otoku napis Cracov)72. 

Stylizacjami średniowiecznych monet, wykonanymi przez Wojciecha Raka, 
ozdobiono okładki biografi cznej serii książkowej wydawanej przez wydawnictwo 
Avalon. W tym konkretnym przypadku można chociażby wymienić monetę wybi-
tą przez Bolesława Kędzierzawego (Trzej Bracia), której stylizacje umieszczono na 
okładce biografi i Henryka Sandomierskiego (1126/1133-18 X 1166)73, oraz stylizacje 
czeskiego denara z X wieku na okładce biografi i Bolesława II Przemyślidy († 999)74. 
Okładka biografi i Bolesława IV Kędzierzawego została z kolei kompozycyjnie wzbo-
gacona przez fotografi e trzech emitowanych przez tego księcia srebrnych denarów75. 

Jak wynika z przytoczonych powyżej przykładów i co jeszcze raz możemy pod-
kreślić, walory artystyczne średniowiecznych denarków dla współczesnych arty-
stów plastyków są bezdyskusyjne. Autor tych słów oczywiście zdaje sobie sprawę ze 
słusznych zastrzeżeń Ryszarda Kiersnowskiego, że ujawnione dzięki współczesnym 
technikom fotografi cznym (np. specjalnym powiększeniom, podświetleniom, prze-
strzennym skanom itp.) walory monet są ze swej strony ahistoryczne i nie mogły 
być obserwowane przez swoich twórców76. Jednakże nikt nigdy nie zadekretował, 
aby wytwór ręki człowieka, w tym dzieło sztuki, nie mógł być rozpatrywany w ode-
rwaniu od epoki, w której powstał. Dzieło powinno być badane w kontekście czasu 
swojego powstania, ale jeśli chodzi o jego kontemplację, to jest to już całkiem inna 
kwestia77. 

Czyżby zatem tzw. niewyszukana forma… No cóż, mam nadzieję, że nie ona sta-
ła się powodem nikłego zainteresowania historyków sztuki tą dziedziną twórczości 
człowieka, którą ja umieściłbym na pograniczu tzw. sztuki użytkowej78. Poza tym 

71 Por. obwolutę wydanego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa katalogu wystawy 
pt. Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII. Katalog wystawy, Kraków 2006. 

72 Chodzi tutaj o logo międzynarodowej konferencji 12th Annual Meeting European 
Association of Archaeologists 19th-24th September 2006. 

73 A. Teter ycz-Puzio, Henryk Sandomierski (1126/1133-18 X 1166), Kraków 2009.
74 J. A. S obies iak , Boleslaw II Przemyślida († 999). Dynasta i jego państwo, Kraków 2006.
75 M. Biniaś-Szkopek, Bolesław IV Kędzierzawy – książę Mazowsza i princeps, Poznań 2009.
76 Por. R. Kiersnowski , Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 80-81. Warto 

tutaj jednak dodać, że wspomniany autor sam określa wiek XII złotym wiekiem mennictwa pol-
skiego, jeśli rozpatrywać go pod względem ikonografi i menniczej, i odwołując się do innego za-
gadnienia, podkreśla w jego kontekście wartość artystyczną i bogactwo tematyczne, por. tegoż, 
O wspólnych cechach ikonografi cznych monet polskich i czeskich w średniowieczu, „Wiadomości 
Numizmatyczne” R. 24, 1980, z. 2, s. 73.

77 Autor miał okazję wielokrotnie oglądać wystawy, na których łączono dzieła sztuki pocho-
dzące z różnych okresów, należące do całkiem innych stylów. Efekt, który uzyskiwano, zależał od 
czegoś… nieuchwytnego, co decyduje, że obcujemy ze sztuką lub nie. Oczywiście nie zawsze takie 
zestawienia się sprawdzają albo, inaczej mówiąc, nie każdy twórca daje im to Coś. 

78 Termin to może nowy i odnoszący się do czasów nowożytnych, ale użyteczny w odniesieniu 
do tej kategorii zabytków. Co do samej sztuki użytkowej przez wiele lat toczyła się, zakończona już 
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niektóre zabytki wykazują również dużą biegłość w wykonaniu zdobiących je wize-
runków, tak że w pewnych przypadkach możemy je uznać za „piękne”. 

Przyjrzyjmy się na koniec kilku bardziej ogólnym stwierdzeniom. „Sztuki pla-
styczne odznaczają się tym, iż służą trwałemu zakodowaniu pewnych wartości po-
jęciowych […]”79. Cóż może bardziej trwale kodować pewne wartości pojęciowe jak 
nie będąca przez wiele lat, a nawet czasami dziesięcioleci, w obiegu, oznaczona tymi 
samymi lub podobnymi wyobrażeniami, a czasami i legendami, moneta? „Mogą być 
przekazywane w czasie i przestrzeni, łatwo pokonują barierę językową”80. Jakiż inny 
przedmiot nadaje się bardziej do przekazu w czasie i przestrzeni, nawet przez wieki 
i morza (np. długi i krótki obieg monet czy też importy do Europy monet ze świata 
arabskiego, z Chin czy Indii i vice versa)? Ironicznie można też zauważyć, że szla-
chetny kruszec łatwo, niekiedy nawet za łatwo, pokonuje wszystkie bariery języko-
we. „Zawarte w nich treści mają niemałe znaczenie w przekazywaniu tradycji spo-
łecznych, wychowaniu młodszego pokolenia, a także w utrwalaniu form religijnych 
i obyczaju. Stają się one często powszechnie rozumianymi symbolami o głębszym 
znaczeniu treściowym, niż sugeruje ich – często niewyszukana – forma”81. 

Dodatkowo trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że wyobrażenia na wczesno-
średniowiecznych monetach są przykładem nie tylko sztuki chrześcijańskiej, ale 
również sztuki żydowskiej, co pozwala im być przez to wdzięcznym materiałem do 
różnorodnych badań porównawczych. Powtórzmy jeszcze raz – „mogą być przeka-
zywane w czasie i przestrzeni, łatwo pokonują barierę językową”. Nic dodać, nic ująć, 
każde słowo z przytoczonego po raz wtóry cytatu można by przyporządkować prze-
kazowi niesionemu przez treści ikonografi czne oraz ideowe w tekstach zawartych na 
stemplach monetarnych.

Niewątpliwym tego dowodem są emisje monet polskich Mieszka III († 1202 r.) 
z legendą w języku hebrajskim. Hebrajskie litery posiadają też monety niektórych 
emisji z terenu Niemiec, Czech i Węgier, co świadczy o wpływie środowisk ży-
dowskich na politykę gospodarczą poszczególnych władców w środkowej Europie. 
W przypadku Polski mamy z tym do czynienia przede wszystkim za Mieszka III 
Starego. Nie można też nie zauważyć, że wiele z tych monet posiada wizerunki, któ-
re są przykładem średniowiecznej romańskiej sztuki żydowskiej82. Fenomen roz-

chyba raz na zawsze, dyskusja, czy można zaliczyć ją do sztuki w ogóle. „Czy architektura prze-
mysłowa może być dziełem sztuki ? […] Podobnie plakat: Czy może należeć do sztuki malarskiej 
mając charakter handlowy i masowy?”, cyt. za: W. Tatarkiewicz , Dzieje sześciu pojęć: sztuka, 
piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1975, s. 35. 

79 J. Gąssowski , dz. cyt., s. 7.
80 Tamże, s. 7.
81 Tamże, s. 8.
82 Wizerunki monet oraz uwagi o nich por. R. Kiersnowski, Moneta w kulturze…, s. 102-103; 

por. też J. A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990, s. 24; por. ry-
sunki monet i omówienia u E. Kopic k iego, dz. cyt., cz. 1, s. 26-28; por. też ilustracje tych monet 
tamże, tablice, cz. 1, s. 7-8, a przede wszystkim W. Garbaczewski, Ikonografi a monet piastow-
skich, op. cit..
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wijającej się w okresie średniowiecza, równolegle z nurtem sztuki chrześcijańskiej, 
romańskiej sztuki żydowskiej znamy właściwie tylko na podstawie wydań manu-
skryptów hebrajskich. Przed laty największe osiągnięcia w tej dziedzinie miały Zofi a 
Ameisenowa i Rachela Wischnitzer83. W manuskryptach pojawiają się liczne stwo-
rzenia, w tym zwierzęce hybrydy w kompozycjach symbolicznych, należące do sfe-
ry żydowskiej sztuki sakralnej. Przedstawienia na monetach są ewidentnym echem 
tych układów symboliczno-kompozycyjnych (np. adoracja Drzewa Życia)84. Nie spo-
sób w tej pracy rozwijać powyższe zagadnienie, jest ono przebogate i nie do końca 
opracowane. Warto jednak zauważyć, że pewien konserwatyzm w sposobie przed-
stawiania trwał bardzo długo. Dlatego badacze tego problemu znajdują niezwykłą 
przyjemność odkrywając na XIX-wiecznych nagrobkach żydowskich zwierzęta jak-
by żywcem przeniesione ze świata średniowiecznej ikonografi i85. 

Kończąc mamy nadzieję, że przedstawione przez nas bogactwo wariantów stem-
pli menniczych przyciągnie uwagę badaczy tematyki, kolekcjonerów i miłośników 
historii.

83 Por. Z. Ameisenowa, Bestiariusz w Biblii Hebrajskiej z XIII wieku (studium ikonografi czne 
z 6 reprodukcjami), Warszawa 1933; R. Wischnitzer-B ernste in, Symbole und Gestalten der 
Jüdische Kunst, Berlin 1935. 

84 Najciekawszą, jak sądzę, do dzisiaj pracę na temat ikonografi i Drzewa Życia napisała Zofi a 
Ameisenowa, Th e Tree of Life in Jewish Iconography, „Journal of the Warburg Institute” Vol. 2, 
1939, nr 4, p. 326-345.

85 Zagadnienie to omówiłem wielokrotnie na kartach książki De arte Judeorum sepulcrali. 
Motywy artystyczne w żydowskiej sztuce sepulkralnej w ostatnich dwustu latach na przykładzie 
cmentarzy w Będzinie, Czeladzi, Olkuszu, Pilicy, Żarnowcu i Sławkowie, Kraków 2005.
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Summary

Th e present publication is a catalogue of the exhibition Oblicza św. Wojciecha 
(Th e Images of St. Adalbert) organised by Muzeum Miejskie ‘Sztygarka’ in Dąbrowa 
Górnicza. Th e exhibition shows the images of St. Adalbert known from the reverses 
of the coins of prince Władysław II Wygnaniec and prince Bolesław Kędzierzawy. 
Th ey come from the so-called ‘Skarb hutnika’ treasure found in 2006 at the archeo-
logical unit no 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień.

At the beginning, the reader was acquainted with the short autobiography of 
St. Adalbert. In the next chapter the image of his in the early-medieval art was briefl y 
discussed. Special emphasis was put on the images on the coins. Especially those 
minted by Polish princes. Th e focus in this part was placed on the images known 
from the so-called ‘Skarb hutnika‘ treasure coins of prince Władysław II Wygnaniec 
(type II) and prince Bolesław Kędzierzawy (types I and III). Th e most attention was 
put on type I coins, minted in times of prince Bolesław Kędzierzawy, as this is the 
most varied type showing the face of St. Adalbert in many diff erent kinds, which in 
the treasure we estimate at 72. 

In the ‘What needs attention – the reverse of the denarius of prince Bolesław 
Kędzierzawy type I’ (Na co należy zwrócić uwage – rewers denara księcia Bolesława 
Kędzierzawego typ I) chapter, the diff erences between the 72 kinds of coins found in 
the ‘Skarb hutnika’ treasure were discussed. 

What needs attention – the reverse of the denarius of prince 
Bolesław Kędzierzawy type I

It is worthwhile now to familiarize the reader with the coin making technique of 
those times. We need to reach deep into the secrets of the coin making of medieval 
times, as the technique used in those times made it possible for us to have so many 
variants of St. Adalbert’s face. 

As R. Kiersnowski puts it, the coin making and its circulation required number 
of technical proceedings and strictly defi ned organizational and controlling moves. 
We will focus merely on the minting process of the coin, namely, on the procedure of 
preparing the mint pistons and their effi  ciency. 

One stamp could have been used to mint even a few thousand pieces of coins till 
the moment it was deformed or was simply broken. Th erefore, aft er the mint stamp 
had been worn out the minter produced a new, similar one (on the basis of the old 
mint stamp, the coins which were minted by the stamp or on the basis of the matrix 
made on the parchment). Th e new stamp (unavoidably) diff ered from the old one 
in at least few details. Th us, there are so many variations of the saint’s face present-
ed in the coins. Th e “Skarb hutnika” treasure included the coins of prince Bolesław 
Kędzierzawy presenting 72 types which are presented herein.
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According to the works of Kazimierz Strączyński – the nestor of Polish numis-
matics who was writing in the XIX century, the number of the then recognized vari-
ants of prince Bolesław Kędzierzawy’s I type denarius in private collections was be-
tween 45 to about 100. Whereas Edmund Kopicki distinguished only 7 stamps of 
I type which unfortunately could not be compared with the variants represented in 
“Skarb hutnika” treasure due to their schematic and doubtful quality of drawings. 
Only the type which appears in Kopicki’s works as 54b type corresponds to “our” 
type no.55. Th e case looks quite diff erently though if we have a closer look at the 
bisierowski treasure which was researched by Jerzy Piniński. In this case, owing to 
much better quality of illustrative material, a few coin reverses from this treasure 
could have been compared with the łosieński treasure (“Skarb hutnika” treasure). It 
is vivid that in the bisierowski treasure there are a few cases of reverses of the same 
type. Namely the types no 1 (corresponds to type no. 5 from the “Skarb hutnika” 
chart II), no. 2 (corresponds to type 56, chart XIV) and type no. 3 (corresponds to 
type 3, chart I). It is also visible that the bisierowski treasure includes types which 
cannot be found in łosieński treasure (types no. 4 and 5). And as far as the averses of 
those types are concerned that is the 4 and 5 it is probable that the averse of type no. 
5 is identical with one of the averses of the coins from the “Skarb hutnika” treasure. 

“Skarb hutnika” treasure contained coins of prince Bolesław Kędzierzawy repre-
senting number of 72 types which are presented in the catalogue. 

Particular types of stamps diff er from one another in terms of their rim legends. 
Th e head which was placed in the reliquary was refl ected in many ways. Every coin 
is distinguished from others by means of special features which exist within its own 
type. In every case of this kind we come across a separate variant of the mint stamp. 
Th e basic distinctive features are presented below:

1. Rim legend

Th e basic variant of the inscription is the Latin name of St. Adalbert, (in Latin: 
Adalbertus and in Slavic: Św. Wojciech). Th e name was presented in many diff erent 
variants. Namely, these are various forms of the name imprint made on top of the 
letters and a mould where lines of letters were combined with little balls. Th ere are 
also lines of ligatures separated with little balls. Th e sign goes in various directions. 
Below you can fi nd a chart with the combinations of coins set from the “Skarb hut-
nika” treasure. Th e list is presented with the variant with letters and what frequently 
happens, in the variant of a letter with little balls. According to the idea of Ryszard 
Kiersznowski in some cases “S” separated by a small ball from the name of Adlbertus 
should be reconstructed as S ADALBERTVS that is “S” (sanctus) ADALBERTVS. At 
times where the letters are hardly legible and it is diffi  cult to defi ne which letter was 
used in the inscription question marks (?) have been used aft er every letter which is 
most probable to appear in that fi eld. 
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No. Inscription variant Type numbers Chart numbers
1. ADALBERTV(?)S 1 I
2. SCSADALBERTS(?) 31 VIII
3. SCSADALBERT 7, 30, 36, 41, 52, 53, 60 II, VIII, IX, XI, XIII, XIV, 

XV 
4. SADALBERTVS 17,21, 24, 25, 38, 49, 63, 64, 

65, 66, 71
V, VI, VII, X, XIII, XVI, 
XVII

5. SCSADALBER 27, 32, VII, VIII
6. SCSADABLERT 35 IX
7. SCSADALBERTV 34, 45, IX, XII
8. SCSADALBERTVS 37, 42, 43, 47, 51, X, XI, XII, XIII
9. SADALBERTVVS 72 XVIII
10. S•ADALBERTVS 3, 11, 14, 16, 20, 23, 26, 40, 

50, 61
I, III, IV, V, VI, VII, X, XIII, 
XVI

11. S•ADALBRTVS 4 I
12. S•DADALBERTVS 5 II
13. S•ADALBETRVS 18 V
14. S•ADALBERTV 6, 9 II, III
Series of letters separated with little balls:
15. SA•DALBERTV(?) 19 V
16. •SCS•A•D•A•L•B•ERTV 44 XI 
17. SA•DALBERTV 8 II
18. •S•ADALBERTVS 12, 13, 28, 54, 57, 59, 67, 

68, 70
III, IV, VII, XIV, XV, XVII, 
XVIII

19. •S•ADLBERTVS 48 XII
20. •SADALBERTV 10 III
21. •S••ADALBERTS• 39 X
22. •SA•DALBERTAS• 56 XIV
23. S•A•DALBERTVS 58, 62 XV, XVI
24. •SCS•ADA•LBERTV 69 XVIII
25. •S•ADALBERTV 2 I
26. •S•ADALBERTUV 15 IV
27. •SADALBERTVS 22 VI

Stamp forms which are too complicated to present in the chart form: 
28. In the upper part of the coin there is a ligature of letters (?) BE which are 

turned back to each other. Th e ligature is separated from the letters LA on the right 
hand side of the image by three little balls placed as if they were tips of the triangle. 
To the right the ligature is separated by three little balls placed one by one on the axis 
which lines up with the axis of the coin. Next, to the left  of the image (from the ob-
server’s perspective) there are three letters placed in line, the letters: SCS. Under the 
lower edge of the framing there is a ligature most probably of the letters ED. Behind 
the ligature there is a big ball (type 55, chart no. XIV).
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29. To the right of the facial image frame there is a series of letters AVBER sepa-
rated at both ends by little balls. Another series of letters and signs begins aft er the 
little ball at the bottom of the coin with a sign which is similar to the image of no. 1 
placed on a base 1, next, to the left  hand side there are letters ESCS and V and a sign 
analogous to the sign at the beginning of the series – 1. Above the SCS sign there is 
a rod ending with little balls ( type 46, chart no. XII).

30. To the left  hand side of the facial image frame there are letters DER, however, 
D is turned “back” to E. Later on, going upwards T(?)VS (S is on its side), to the 
right hand side there are letters SB, and moving on downwards there is VZ (on its 
side) AV (type 29, chart no VIII).

2. Presentation of St. Adalbert’s face 

In this case one should pay attention to the contours of the face oval, and also to 
hair, eye, eyebrow, nose and mouth shape. Th e framing which was also a place where 
the face of the saint was presented also has a few variants. It is more or less a shape of 
a rectangle. Sometimes the edges are a bit curved and sometimes a bit bulging. 

3. Additional signs

Additional signs, above all, diff er in number and combination of the little balls 
inside the rectangular pearl framing with the facial refl ection. Th ey are placed in the 
corners, sometimes additional little ball is visible in the chin of the face refl ection. 

Th e last part of the catalogue includes charts with the type II coin reverses of 
prince Władysław Wygnaniec (chart XIX) and type III prince Bolesław Kędzierzawy 
(chart XX). Th e former have already been discussed, and as far as the latter type III is 
concerned we have only two types with the Adalbertus’ name in the łosieński treas-
ure (“Skarb hutnika” treasure).

 Th ey diff er from each other with the variant of the ADALBERTUS sign. In both 
cases the sign was placed symmetrically (3 letters in each line, the inscription fi eld is 
usually limited by two lines – above and below), however, in one of the types, letters 
A and letters R are rotated by 180 degrees in relation to the other letters. Th e func-
tion of additional signs is taken over by vertical rods (the fi rst reverse has 5 of them 
and the second is hardly legible in that fi eld), at the top the coins are restricted by 
pearl framing and the top edge of the inscription, however, at the bottom, the coins 
are limited by framing and the lower edge of the inscription. Th e ones at the top 
are topped up with little balls on one side in both variants. In the fi rst type the rods 
at the bottom are also fi nished off  with little balls and in type 2 they are similar to 
triangles. 
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