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Średniowieczne monety Księstwa Cieszyńskiego1

Za kluczową datę dla badań nad mennictwem Księstwa Cieszyńskiego uważano 
dotychczas rok 1438, w którym księżna wdowa Eufemia z synami Władysławem, 
Przemysławem II i Bolesławem II (a bez Wacława I, wówczas już samodzielnego) 
sprzedała wieczyście i dziedzicznie miastu Cieszynowi mennicę2. Ponieważ znane 
dotąd monety cieszyńskie (oprócz dwóch uważanych za najpóźniejsze) zawierały 
bądź to herb miejski, bądź charakterystyczny inicjał Cieszyna, wysnuto stąd 
wniosek, że przed 1438 r. książęta cieszyńscy nie bili monet wcale, albo przynaj
mniej przez dłuższy czas. Pozbawione zaś znaków miejskich monety z imieniem 
księcia Kazimierza miałyby pochodzić z okresu po 1498 r., kiedy to mennica 
wróciła w ręce księcia.

Tę hipotezę Ferdinanda Friedensburga3 umacnia dodatkowo fakt, że pomimo 
wystąpienia mincerza cieszyńskiego w r. 12904, nie znamy żadnych kwartników 
Księstwa Cieszyńskiego, a dotychczas nie znano również innych XIV-wiecznych 
monet z Cieszyna.

Choć mincerz cieszyński nie musiał być funkcjonariuszem wybijającym monety5, 
to brak kwartników nie dowodzi, że tego nie robił. Kwartnik bowiem (monety 
z końca XIII i 1. ćwierci XIV w.,ważące ok. 2 g) w miarę ich rozpoznania skupiają 
się coraz bardziej na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Emisje górnośląskie, jeśli 
były, to nader nieliczne. Na tym terenie natomiast funkcjonowały — obok 
notowanych od 1306 r. groszy praskich — inne monety, brakteatowe denary, jakie 
w sporej różnorodności znaleziono w Lichyni pod Koźlem w dwóch skarbach 
datowanych na 2. dziesięciolecie XIV w.6. Lichynia leżała poza Księstwem 
Cieszyńskim i choć któreś mniej licznie reprezentowane w tych skarbach typy 
brakteatów mogą być cieszyńskie, to nie umiemy niestety wskazać, które. Kwestię 
tę może wyjaśnią nowe znaleziska.

Rewelacyjne odkrycie Barbary Pietroń pozwoliło jednak przesunąć początki 
mennictwa cieszyńskiego do ok. 1384 r. Po tym bowiem roku ukryto w Nowym 
Kamieniu pod Sandomierzem skarb zawierający denary Kazimierza Wielkiego, 
grosze praskie Jana i Karola I oraz nieco innych monet denarowych7. Jeden z tych
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Rys. 1. Halerz cieszyński Przemysława I Noszaka (1356— 1410) sprzed ok. 1384 r., wg B. 
Pietroń
Rys. 2. Halerz cieszyński Bolesława I (1410— 1431) z początków panowania, wg F. 
Friedensburga
Rys. 3. Halerz cieszyński Bolesława I (1410— 1431) z późniejszego okresu panowania, Fbg 
817/508, wg F. Friedensburga
Rys. 4. Halerz miejski cieszyński Eufemii, Władysława, Przemysława II i Bolesława II 
(1431— 1440?) z lat 1438— 1440?, Fbg 803/489, wg F. Friedensburga 
Rys. 5. Halerz miejski cieszyński W ładysława i Przemysława II (1452— 1460) z lat 
1455— 1460, Fbg 807/496, wg F. Friedensburga
Rys. 6. Halerz miejski cieszyński Przemysława II (1460— 1474), Fbg 805/494, wg F. 
Friedensburga
Rys. 7. Halerz miejski cieszyński Przemysława II (1460— 1474) lub Kazimierza II (ok. 
1460— 1528) z początku panowania, Fbg 804A/492, wg F. Friedensburga 
Rys. 8. Halerz miejski cieszyński Kazimierza II (ok. 1460— 1528) z la t ok. 1483— 1498, Fbg  
804/490, wg F. Friedensburga

denarków, dotychczas nieznany nauce, pani Pietroń słusznie uznała za halerz 
cieszyński Przemysława I Noszaka (1356—1410). Na awersie monety widnieje orzeł 
bez korony w prawo (herald.), z przepaską na skrzydłach (ale nie na piersi), w otoku 
MONETA DVCCISJ. Na rewersie litera P, w otoku THESCHICNJES (ciężar 
0,269 g, rys. 1). Litera P jest niewątpliwie inicjałem księcia. Halerz ten należy więc 
do pierwszej połowy długich rządów Przemysława. Przypomina nieco znany od 
dawna halerz Fbg 828/528 Przemka I z Opawy (1377—1433), widocznie na nim 
wzorowany.

To odkrycie pozwoliło zapytać o inne monety cieszyńskie. I rzeczywiście 
— mamy dwa typy monet cieszyńskich Bolesława I (1410—1431), dotychczas nie 
rozpoznane.

Na pierwszym (rys.2) na awersie widnieje litera B, w otoku O /N . Na rewersie 
Orzeł bez korony w prawo (herald), w otoku N /X . Ta równie unikalna, a dziś
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zadni on a moneta znana była ze skarbu z Nasali8. Friedensburg uznał ją za odmianę 
halerza bytomskiego, ale zarówno kształt litery jak i orła są tu inne. Według opisu 
tego u c z o n e g o , stemple obu stron uległy w partii legend zniszczeniu i wtórnie 
dorobiono w otokach po 4 nowe litery. Moneta ta mieści się w luce w mennictwie 
cieszyńskim między Przemysławem I i jego wnukami. Gdyby w legendzie awersu 
widzieć nazwę Oświęcimia, to monetę należałoby datować na oświęcimskie rządy 
Bolesława (1406— 1414). Bardziej jednak prawdopodobne, że była to moneta 
cieszyńska. Porównanie rysunku tej monety z poprzednią pozwala przypuszczać, że 
przerobione stemple służyły przedtem Przemysławowi I, a litera B jest przerobioną 
literą P. Oczywiście bez porównania dwóch oryginałów takie przypuszczenie nie 
może być udowodnione ale podobieństwo obu monet pozostaje faktem. Moneta 
pochodzi więc zapewne z początku rządów Bolesława I w Cieszynie.

Z późniejszego okresu rządów tego władcy pochodzi moneta Fbg 817/508 (rys. 
3). Awers przedstawia w trójliściu uncjalną literę B, obok gwiazdę, a wokół litery 
M — O — N, M — O — C lub M — O — D. Na rewersie na tarczy gotyckiej 
widnieje Orzeł bez korony w prawo (herald.), nad tarczą BO, z boków I — T.

Znanych jest kilka śląskich halerzy z trójliściem (Fbg 592/173, 673/308, 806/495 
— o tym ostatnim będzie dalej mowa). Grupa ta, wzorowana na fenigach 
austriackich, rozpada się na dwie pary: pierwsza (Fbg 592/173, 673/308) ma 
w trójliściu — zgodnie z pierwowzorem — herb, druga (Fbg 806/495, 817/508) 
inicjał. Pierwszą na podstawie inicjałów L — D — Bl ubL — B — D Ludwika (II) 
księcia brzeskiego można datować na lata 1399—1436 (raczej bliżej końca tego 
okresu), druga może być w stosunku do pierwszej wtórna, nieco późniejsza. Za 
ważną przesłankę chronologiczną służyć może skarb z Nasali, ukryty po 1426 r., 
w którym pojawiły się brzeskie halerze z trójliściem.

F. Friedensburg zaliczył halerze Fbg 817/508 do Bytomia, kierując się inicjałem 
B9. Dodatkowo litery BOTI na rewersie uznał za — zapisaną wprawdzie 
z bezprecedensowym błędem — nazwę tego miasta.

Na awersie właściwa jest najpewniej lekcja MON[eta], Na drugiej stronie BOTI 
(BOIT?) jest niejasne. Nie jest to raczej jedno słowo, lecz dwa lub trzy. Pierwsze 
z nich zapisano BO. Wątpliwie, by był to B[ith]0[m]. Mogło to być to samo słowo, 
którego inicjał widnieje na awersie. Można tu widzieć nazwę miasta — wchodziły 
w grę Bolesławiec lub Bolkenhain (dziś Bolków). Były to już jednak w XV w. 
miejscowości pod bezpośrednią władzą królów czeskich i na bitych w nich 
monetach należałoby oczekiwać odpowiednich symboli. Jeśli dopatrywać się tu 
imienia władcy, możliwy jest tylko Bolesław lub Bolko. Ponieważ znalezisko 
i analogie umieszczają monetę w 2. ćwierci XV w., byłby to Bolesław V z linii 
opolskiej (1430—1460), Bolesław I z linii cieszyńskiej (1410——1431) lub Bolesław II, 
jego syn (po 1444— 1452). Dalszych wskazówek udzielają nam następne litery 
T —I, które kryją nazwę Cieszyna: T[ess]I[num] lub [dux] T[essinens]I[s], Matka 
Bolesława II sprzedała w jego imieniu mennicę cieszyńską przed objęciem przezeń 
władzy, w 1438 r. Moneta musi więc pochodzić z ostatnich lat panowania 
Bolesława I.

Z następnego okresu, zgodnie już z postulatami Friedensburga i innych badaczy, 
pochodzi halerz (Fbg 803/489 — rys. 4), na którego awersie widnieje budowla
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o trzech wieżach z blankami i stożkowymi dachami, nad środkową uncjalna litera 
T, w otoku MONET TSSHEN. Na odwrocie widzimy Orał bez korony w prawo 
(herald.), w otoku MONETA TESSHENS. Monetę tę datujemy na panowanie 
Eufemii z synami (1431—1440?) i przypisujemy emisji miejskiej.

Brak znalezisk sprawia, że do określania chronologii tej monety dysponujemy 
tylko cytatowanym już dokumentem z 1438 r. oraz analogią do miejskiego halerza 
oświęcimskiego Fbg 802/488. Monet Cieszyna ze znakami miejskimi znamy więcej, 
ta jednak, ze względu na wyjątkowo rozbudowaną postać tego znaku (pełny herb 
miasta), wydaje się najwcześniejsza i mogła powstać bezpośrednio po uzyskaniu 
przez Cieszyn prawa menniczego.

Z emisji miejskiej za panowania Władysława i Przemysława II (1452—1460) 
pochodzi halerz Fbg 807/496 (rys. 5). Najego awersie jest inicjalna literaT, z boków 
4 kółka. Na rewersie w kwadracie Orzeł bez korony z przepaską w prawo (herald.), 
przy bokach kwadratu uncjalne litery M — T — M — T (Moneta Tessinensis). 
W skarbie ze Służejówka10 było aż 188 takich halerzy. Nie wiadomo, ile wystąpiło 
w skarbie z Trzebnicy11.

Jeden skarb jest obcy geograficznie (a badany halerz stanowił w nim największą 
grupę monet), a drugi także chronologicznie. Są to jednak skutki ułamkowości 
naszej bazy źródłowej. Halerze śląskie obiegały bowiem na całym terytorium 
Śląska, bez względu na księstwo, z którego pochodziły, jak o tym świadczą skarby. 
Nie znamy zaś żadnego skarbu z terenu księstwa cieszyńskiego z tego okresu. 
Omawiany halerz miał szczególne predyspozycje do obiegu ogólnośląskiego, należy 
bowiem do większej rodziny współczesnych sobie monet z motywem kwadratu na 
jednym lub obu stemplach, wraz z halerzami typów Fbg 553/97 (Wrocław) i Fbg 
644 646/276—278 (Głogów). Ta grupa monet jest zwarta pod względem stylu, 
można więc sądzić, że halerze z kwadratem są sobie współczesne. Kwadrat na nich 
jest imitacją Yierschlagu (ąuadratum supercusum), specyficznej techniki menniczej 
stosowanej w Czechach i południowych Niemczech w późnym średniowieczu. 
Podstawą do ich datowania jest halerz wrocławski z inicjałami króla W R, co 
prawda przypisywany Wacławowi IV, ale niewątpliwie późniejszy, z czasów 
Władysława Pogrobowca (1440— 1457).

Powodem tej (jednej z kilku) próby ujednolicenia stemplami monet było 
najprawdopodobniej porozumienie monetarne zawarte w 1455 r. pod protek
toratem Jerzego z Podiebradu między biskupem Piotrem, księciem Władysławem 
głogowskim i miastami księstw wrocławskiego, świdnickiego i jaworskiego12. 
Uzgodniono wspólną stopę halerzową o próbie zu dem vierden, tj. 4-łutowej. Grupa 
halerzy z pseudo—Vierschlagiem należy do sygnatariuszy tego porozumienia, gdyż 
Władysław głogowski to równocześnie książę cieszyński. Motyw kwadratu mógł 
być użyty jako symbol próby zu dem vierden. Już w nieudanym porozumieniu z 1450 
r. postulowano specjalne oznaczenie halerzy 4-łutowych, das man es vor anderem 
gelde dirkennen mag'3.

Jak zauważył Friedensburg, omawiany halerz ściśle odpowiada halerzowi 
głogowskiemu Fbg 644/276. Bardzo podobne są litery,identycznie wystylizowany 
Orzeł, na niektórych egzemplarzach sięgający piórami do dolnych kątów kwadratu. 
Niewykluczone, że w tym właśnie momencie powstał symbol miasta Cieszyna
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w kształcie charakterystycznej uncjalnej litery T, wzorowany na inicjale G miasta 
Głogowa14 Co szczególnie ciekawe, orły na halerzach cieszyńskich i głogowskich są 
jakby zamienione: w Cieszynie z przepaską z krzyżem, więc głogowsko-oleśnicki, 
a w Głogowie bez tych dodatków, więc cieszyńsko-oświęcimski. Orzeł z przepaską 
z krzyżem nie wystąpił na pieczęciach książąt cieszyńsko-głogowskich. Można 
przypuszczać, że na monecie oznacza on władzę księcia cieszyńskiego również nad 
Głogowem — i odwrotnie, w Głogowie Orzeł bez przepaski określa dynastyczne 
pochodzenie władzy. Omawiany halerz cieszyński datujemy zatem na r. 1455 
i następne, niezbyt jednak długo, gdyż porozumienie monetarne nie okazało się 
trwałe. Konsekwencją tej atrybucji jest również przypisanie głogowskich halerzy 
z pseudo-Vierschlagiem księciu Władysławowi (1444— 1460) i jego połowie księst
wa głogowskiego.

Być może już samodzielnym rządom Przemysława II (1460—1474) przypisać 
należy kolejną emisję miejską, halerz Fbg 805/494 (rys. 6) Na awersie widzimy 
unicjalną literę T i 3 trójliście, a na rewersie Orła bez korony w lewo (herald.) na 
tarczy trójkątnej i 3 trójliście. Podobną chronologię zdaje się mieć halerz Fbg 
804A/492: Av. uncjalna litera T; Rv. Orzeł bez korony i łap w prawo (rys. 7).

Oba typy pozbawione są wyraźnych wskaźników chronologicznych. Litera 
T użyta na halerzu Fbg 804A/492 znajduje dokładną analogię w napisach 
ołtarzowych z Krakowa z 1467 r. i Wrocławia z 1468 r.15, ale oczywiście nie można 
na tej podstawie formułować ściślej datacji. E. Śefcik proponuje — powołując się na 
analogie sfragistyczne — przypisanie obu typów Kazimierzowi II16, d e  taki 
wniosek z porównania rysunku Friedensburga i bardzo uproszczonego, a więc 
niecharakterystycznego Orła z pieczęci wydaje się pochopny. Mogą pochodzić 
najpóźniej z początku rządów Kazimierza (Orzeł jest na nich bez korony!). Byłaby 
to zapewne owa „zła moneta cieszyńska” wzmiankowana w 1466 r.17

Panowanie Kazimierza II (ok. 1460— 1528) pozostawiło pochodzący z emisji 
miejskiej halerz Fbg 804/490 (rys.8): na awersie unicjalna litera T, w otoku 
M TESNENSIS, niekiedy z błędami; na rewersie Orzeł w tarczy hiszpańskiej pod 
koroną wprawo, w otoku M NOVA T. O pochodzeniu tej monety ze schyłku XV w. 
świadczy nie stosowany wcześniej napis Moneta nowa, późne skarby (Gołostowice18 
, Belkovice19), oraz kształt rewersu, dokładnie odpowiadający pieczęci Kazimierza 
II użytej w 1491 r.20 Nad głową Orła umieszczono tu bowiem wysoką koronę w taki 
sposób, że jednocześnie wieńczy ona ptaka i tarczę. To Kazimierz II wprowadził 
koronę do herbu książąt cieszyńskich i występuje ona na wszystkich znanych, 
licznych pieczęciach tego księcia oprócz sygnetu i gemmy21. Nie wiemy, czy używał 
tego udostojnienia od początku panowania, gdyż najstarszy znany odcisk jego 
pieczęci pochodzi z 1483 r. Kazimierz usamodzielnił się dopiero po 1470 r., ahalerze 
te zostały wybite w ostatnim 20-leciu XV w. Prawdopodobnie poprzedzają 
przywilej króla Władysława II z 1498 r.22, który mógł spowodować powrót mennicy 
w ręce księcia. Były to jednak ostatnie emisje cieszyńskie przed półwiekową przerwą 
w mennictwie.

Sprawę używania Orła w koronie przez książąt cieszyńskich komplikuje nieco 
fryz heraldyczny ongiś zdobiący wnętrza zamku Przemysława I Noszaka. Szczątki 
glazurowanych płytek ceramicznych tworzących ten fryz znajdywano w sąsiedztwie
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kaplicy św. Mikołaja na Górze Zamkowej w Cieszynie. Według opisu J. Spyry 
przedstawiają one „cieszyńskiego, piastowskiego orła, z trzepałkową koroną”23. 
Niestety, dostępny mi rysunek24 i oryginał25 to tylko fragmenty skrzydeł orła. Jeśli 
rzeczywiście była tam korona, a nie np. stylizowane pióra lub wtórne zarysowania, 
to byłby to jedyny przypadek użycia ukorowanego orła przez Przemysława I. 
Znaku tego użyłby wszakże pro domo sva. Pieczęcie tego księcia przedstawiają Orła 
bez korony. Wprawdzie pieczęcie odznaczają się większym rygoryzmem heraldycz
nym, ale i na halerzu Przemysława I Orzeł jest bez korony, jak też na monetach jego 
następców. Nie możemy więc z dekoracji architektonicznej wnioskować o chrono
logii Orła w koronie na monecie.

Stemplami halerza Kazimierza II wybito unikalny piefort. Zdaniem Emila 
Bahrfeldta26 był to odważnik menniczy do ważenia al marco partii 12 halerzy. Nie 
wyjaśnia to jednak, czemu okaz ten wykonano w srebrze, i to lepszej próby niż 
halerze. Okaz ten odpowiadał mniej więcej zawartością srebra współczesnemu 
groszowi praskiemu. Może była to sztuka okazowa lub pamiątkowa.

Zdaniem F. Friedensburga skarga Wrocławia z 1504 r. na pogarszanie monety 
przez książąt dotyczyła również Kazimierza II27. Tymczasem w następnym roku 
książę Zygmunt głogowski — wprowadzając białe grosze i halerze równe Vn grosza 
— spośród odbiegających wówczas monet tylko halerze opawskie, cieszyńskie 
i raciborskie uznał za stosowne do tego kursu28, gdy pozostałe ocenił na Ho gr. 
Monety Kazimierza II nie były więc złe w porównaniu ze współczesnymi halerzami 
śląskimi.

Z szeregu monet cieszyńskich ustalonego przez Friedensburga odrzucony halerz 
Fbg 806/495. Należy on do księstwa głogowskiego, gdyż umieszczony w polu 
awersu inicjał jest literą G, a nie T, jak interpretowano dotychczas. Zapewne jest to 
moneta cieszyńskiej połowy tego księstwa, o czym świadczy brak przepaski 
z krzyżem na skrzydłach i piersi Orła.

Z mennicy cieszyńskiej nie pochodzą również halerze Fbg 808/497 i Fbg 809/498. 
Noszą one inicjał i imię księcia Kazimierza, ale nie mógł to być Kazimierz II 
cieszyński, gdyż ani styl inicjału, ani zwłaszcza Orzeł bez korony nie odpowiadają 
jego czasom. Są to monety księcia oświęcimskiego Kazimierza I (1414—1433/4).

Zreasumujmy. Monety książąt cieszyńskich rozpoczęto bić najpóźniej w latach 
osiemdziesiątych XIV w. — wcześniejszych na razie nie umiemy wskazać. Od tego 
czasu do schyłku XV w. Niemal wszyscy kolejni książęta bili monety, od 1438 r. za 
pośrednictwem miasta. Były to wyłącznie halerze, monety zdawkowe. Ich obieg 
obejmował cały Śląsk. Książęty cieszyńscy bili również monety w Głogowie 
i w Bytomiu, tymi jednak nie zajmowaliśmy sią w tym artykule, podobnie jak 
brakteatami, przypisywanymi — niekoniecznie słusznie — mennicy w Toszku.

Przypisy

1 Artykuł ten wymaga usprawiedliwienia, w  sporej części powtarza bowiem tezy tekstu 
Halerze Górnego Śląska i księstwa opawskiego w późnym  średniowieczu, złożonego do  
publikacji w  „Casopisie Slezskeho zemskeho muzea” , a w popularnym skrócie również 
w „Przeglądzie Num izm atycznym ” . Usprawiedliwieniem tym jest zachęta ze strony pana
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f  dra hab Idziego Panica, którego badania nad suwerennością skarbową Cieszyna 
znajdują tu przedłużenie: por. I. Panic: Suwerenność skarbowa książąt górnośląskich 
w  śred n io w ieczu , Pamiętnik Cieszyński, T. 4, Cieszyn 1992, s. 14— 17, Tenże: Społeczeństwo 
książąt górnośląskich wobec działalności menniczej tutejszych książąt w średniowieczu, 
ibidem, T. 6. 1993, s. 19 -21.

2 p  Friedensburg: Schlesiens Muzgeschichte im M ittelalter, T. I. Breslau 1887, s. 
102— 103.

3 F. Friedensburg: Schlesiens Munzgeschichte..., T. II. Breslau 1888, s. 296— 300, 
Erganzungsband, Breslau 1904, s. 63 (Codex diplomaticus Silesiae, Bd. XII, XIII, XXIII); 
ibidem, Die Schlesischen Munzen des M ittelalters, Breslau 1931. Numery z wykazów katalo
gowych w obydwu publikacjach będą cytowane niżej ze skrótem „Fbg”, rozdzielone 
znakiem „ /” .

4 Reg. schles. 2129.
5 R. Gródecki: M incerze we wcześniejszem średniowieczu polskiem, Kraków 1921.
6 Obszerniej na ten temat piszę w pracy Brakteaty polskie tv 1. tercji X V I w., 

„W iadomości Num izm atyczne” , w druku.
7 N ow y Kamień, gm. D w ikozy, woj. tarnobrzeskie (po 1384 r.). B. Pietroń: Skarb monet 

z  X IV  w. z  Nowego Kamienia (gm. Dwikozy, woj. tarnobrzeskie), W N  [w druku]; B. 
Paszkiewicz: Przypis do XIV-wiecznego skarbu z  Nowego Kamienia p o d  Sandomierzem, W N  
[w druku].

8 Nasale (Nassadel), gm. Byczyna, woj. opolskie (po 1426). F. Friedensburg: Neue 
Beitrage zur schlesischen M unzkunde, Schl. Vorz., N .F ., VI, 1912, s. 87.

9 Teza o używaniu przez miasto Bytom  inicjału B w świetle nowszych badań musi zostać 
odrzucona, nie jest bowiem  potwierdzony ani jeden taki przypadek. Litera B na halerzu Fbg 
818/509 jest inicjałem władcy.

10 Służejówek (Klein-Schlause), gm. Ziębice, woj. wałbrzyskie (po 1455). G. Strieboll: 
Schatzfund von Klein-Schlause, Schl. Vorz., N .F ., III, 1904, s. 62—64.

11 Trzebnica (Trebnitz), m ., woj. wrocławskie (po 1505). F. Friedensburg: Schlesiens 
Munzgeschichte..., Th. II, s. 83.

12 Ibidem, Th. I, s. 4— 7.
13 Ibidem, Th. I, s. 3.
14 Litery tej, interpretowanej przez F. Friedensburga jako mały herb Cieszyna (przez 

analogię do G łogowa, Wrocławia, K ożuchowa i in.), nie uwzględnia I. Panic, Herb Piastów  
cieszyńskich i ich stolicy  —  Cieszyna (studium heraldyczne), „Rocznik Cieszyński” , IV—V, 
1983, s. 141— 150.

15 B.Trelińska: Gotyckie pism o epigraficzne w Polsce, Lublin 1991, s. 115, nr 98, 101.
“  E. Sefćik: W yrobni a graficka sow islost mezi mincemi, medailemi a pećetemi

teśinskych Piastovcu, „Folia Num ism atica” , 3, 1988, s. 58— 59.
17 F. Friedensburg: Schlesiens A/unzgeschichte..., Th. II, s. 298.
18 G ołostowice (Gollschau), gm Łagiewniki, woj. wrocławskie (po 1513). F. Friedens

burg: Neue M uzfunde, „Altschlesien”, 3, 1930, H. 1, 77— 85.
19 Belkovice, okr. O lom ouc (po 1539). V. Burian: Należ drone mince z końca grośoveho 

obdobi v Belkovicich (okr. Olomouc) r. 1981, „Numismaticky sbornik” , 19, 1993, s. 
149— 198.

20 E. Sefcik: Pećeti teśinskych Piastovcu, Ostrawa 1982, nr 17.
21 Ibidem, nr 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 (korona słabo widoczna), 25.
22 LuBS II, s. 571— 573; F . Friedensburg: Schlesiens Munzgeschichte..., Th. II, s. 

298— 299.
23 J. Spyra: Piastowskie zabytk i w zbiorach muzealnych, „Rocznik Cieszyński” , VI— VII, 

1991, s. 51— 52.

26



24 V. Karger: Bodenfunde mittelalterlicher Keramik in Teschen, „Zeitschrift fur Geschich- 
te und Kulturgeschichte Schlesiens”, 13, 1918, s. 124.

25 Państwowe M uzeum  Archeologiczne w  Warszawie, nr inw. V/6298, połowy Cn 
1/E/IIa.

24 E. Bahrfeldt: Ein unbekannter S ta l der S tadt Teschen, Berliner Munzblatter”, N .F ., 
XXVI, 1905, nr 47, s. 183— 185.

27 F. Friedensburg: Schlesiens A/unzgeschichte..., Th. II, s. 299.
“  Ibidem, Th. I, s. 22.
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