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Marcin Krzepkowski

Zabytki metalowe z badań 
archeologicznych przy ulicy Spokojnej
 w Wągrowcu w 2012 r.

Abstrakt

W artykule omówiono przedmioty metalowe pochodzące z badań archeologicz-
nych na terenie Bielaw – dawnego przedmieścia Wągrowca. Wśród nich znajdują się 
między innymi: monety, militaria, guziki i plomby handlowe. Wszystkie przedstawio-
ne zabytki datowane są na czasy nowożytne i współczesne.

SŁOWA KLUCZOWE: Wągrowiec, monety, militaria, guziki, plomby handlowe, zabytki metalowe, okres 
nowożytny.

W maju 2012 r. przeprowadzono badania archeologiczne podczas budowy 
dwóch budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Spokojnej 
w Wągrowcu1

.

Teren inwestycji położony jest na wschód od najstarszego założenia 
urbanistycznego miasta, pomiędzy cmentarzem starofarnym a rzeką Nielbą 
(ryc. 1). W miejscu tym, co najmniej od XVI w., rozwijało się przedmieście 
zwane Bielawami. W 1588 r. a powtórnie w 1592 r., na Bielawach konsekro-
wano kościół pw. Wszystkich Świętych, „w miejscu gdzie od dawna chowa-
no zmarłych”. Drewniana świątynia funkcjonowała aż do schyłku XVIII w., 
prawdopodobnie na terenie obecnego cmentarza starofarnego2. Na wschód 
od świątyni, na trakcie prowadzącym do Gniezna, istniała przeprawa przez 
rzekę, często wymieniana w źródłach jako bród Wszystkich Świętych lub 

1 Badaniami archeologicznymi, z ramienia Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, kierował 

autor niniejszego opracowania. Opisywane osiedle, zlokalizowane na działkach nr ewid. 

2643, 2679, 2680, 2685, 2686, otrzymało nazwę „Przy skrzyżowaniu rzek”. Wstępne wy-

niki badań przedstawiono w: M. Krzepkowski, Sprawozdanie z  badań archeologicznych 

związanych z budową zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Spokojnej 

w Wągrowcu, gm. loco, woj. wielkopolskie, działki nr ewid. 2643, 2679, 2680, 2685, 2686, 

Wągrowiec 2012, m-pis w archiwum Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.

2 Archiwum Państwowe w Poznaniu (APP), Akta miasta Wągrowca (AmW), sygn. I/40, k. 

76; H. Hockenbeck, M. Ciesielski, Wiadomości historyczno-statystyczne o parafii katolickiej 

w Wągrówcu, na pamiątkę uroczystego obchodu 15, 16 i 17 października pięćsetnej rocznicy 

istnienia tejże parafii, Poznań 1881, s. 15-17; M. Krzepkowski, Archeologia miasta Wągrowca 

– miasta klasztornego. Stan i potrzeby badań, „Wangrovieciana Studia et Fontes. Wągro-

wieckie Studia Muzealne”, t. 1, s. 72, 73.



106

bród za [Wszystkimi] Świętymi. Jak wynika z analizy niepublikowanych źró-

deł archiwalnych, wschodnia część dzisiejszego miasta w znacznej mierze 
była zajęta przez ogrody i tereny rolne należące do wągrowieckich miesz-

czan, ale także do szpitala i kościoła farnego oraz kościółka pw. Wszystkich 
Świętych3. Około 1860 r., podczas budowy drogi Wągrowiec – Gniezno, nad 
Leniwą Wełną (Nielbą) znaleziono „dużo starych monet polskich”, nie spo-

sób jednak obecnie stwierdzić, czy było to znalezisko gromadne, czy też duża 
ilość pojedynczych numizmatów4

. 

Wyniki badań archeologicznych

Nadzorem archeologicznym objęto prace ziemne w dwóch wykopach (A i B) 
o łącznej powierzchni 4520 m2, ponadto kontrolą objęto wykop pod tymczasowe 
przyłącze wodociągowe5. Na całej powierzchni objętej badaniami obserwowano 
liczne wkopy ze współczesnymi odpadami, związane z funkcjonującą tu do nie-
dawna garbarnią, miejscami występował piaszczysty calec zalegający bardzo płyt-

3 APP, AmW, sygn. I/40, k. 35v.; sygn. I/46, k. 10; sygn. I/47, k. 99v, 102, 123v.-124, 129v; 

I/58, s. 20-21.

4  W. Hensel, Z. Hilczer-Kurnatowska, A. Łosińska, Studia i materiały do dziejów Wielkopolski 

wczesnohistorycznej, t. VII, Poznań-Toruń 1995, s. 156. 

5 Wykop A zlokalizowany w części inwestycji obejmował 2550 m2, zaś wykop B – 1970 m2.

Ryc. 1. Fragment mapy Wągrowca z lokalizacją obszaru badań. Oprac. komp. 
M. Krzepkowski.

MARCIN KRZEPKOWSKI
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ko pod obecnym poziomem gruntu (około 0,1-0,2 m)6. Podczas badań nie odno-
towano nawarstwień kulturowych, a wszystkie zabytki pozyskano z silnie prze-
mieszanych i zaśmieconych warstw wierzchnich7.  

6 Sytuacja ta wskazuje, że teren budowy był wcześniej niwelowany, prawdopodobnie 

podczas rozbiórki budynków garbarni.

7 Z tego też względu zabytków metalowych nie lokalizowano trójwymiarowo.

Ryc. 2. Wybór zabytków ceramicznych z badań przy ulicy Spokojnej w Wągrowcu. 
Rys. M. Krzepkowski.

zabytki metaLowe z badań aRcheoLogicznych pRzy uLicy spokoJneJ w 2012 R.
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Ryc. 3. Wybór zabytków metalowych: 1, 4 – żelazo; 2, 3, 8, 9 – cyna/ołów;  5-7, 
10-15 – miedź i jej stopy. Rys. M. Krzepkowski.

Zabytki ruchome 

W trakcie prac archeologicznych pozyskano łącznie 89 zabytków rucho-
mych, przy czym niemal wszystkie pochodzą z wykopu budowlanego A. Naj-
liczniejszą grupę (57 sztuk) stanowią przedmioty metalowe będące tematem 
niniejszego opracowania (ryc. 3-7, 9-11). Z badań przy ulicy Spokojnej pozy-
skano też niewielką ilość materiału ceramicznego: 29 fragmentów ceramiki 
(ryc. 2:1-3, 5-7) i 1 fragment kafla płytowego (ryc. 2:4), a także 2 ułamki szkła 
(w tym fragment kieliszka). Większość wymienionych zabytków można dato-
wać ogólnie na okres nowożytny, z wyjątkiem 3 fragmentów naczyń pradzie-
jowych (kultura łużycka?).

MARCIN KRZEPKOWSKI
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Wśród 57 zabytków metalowych wyróżniono: 26 monet i 1 żeton, 9 oka-
zów militariów, 7 guzików, 3 plomby ołowiane i 12 innych zabytków różnych 
kategorii (przedmioty codziennego użytku, okucia, ozdoby). 

Monety

Numizmaty prezentowane są przez 26 egzemplarzy, reprezentujących 
najniższe nominały. W  grupie tej omówiono również okaz żetonu do gry 
(ryc. 4:1-7). Wśród numizmatów poczesne miejsce zajmują szelągi koronne 
i  litewskie Jana Kazimierza zwane potocznie boratynkami (nr kat. 1-17; 
ryc. 4:1, 2). W analizowanym zbiorze znajduje się aż 17 monet tego typu, co 
stanowi aż 65,4% ogółu monet z omawianych badań. Rozpoznano 6 szelągów 
koronnych (35,3% wszystkich szelągów Jana Kazimierza i 23,07% ogółu zbi-
oru), 10 wybitych dla Wielkiego Księstwa Litewskiego (odpowiednio: 58,82% 
i 38,46%) i jeden nierozpoznany ze względu na wyjątkowo słaby stan zachowania 
(5,88% i 3,85%). Wszystkie okazy szelągów koronnych wybito w mennicy ujaz-
dowskiej. Średni ciężar omawianych egzemplarzy wyniósł 1,123 g (najniższa ma-
sa: 1,002 g), w jednym – przypadku nieznacznie przekroczył wartość określoną 
przez ordynację menniczą (1,357 g)8. W dwóch przypadkach odnotowano po-
dwójne uderzenie stempla na awersie (nr kat. 3) i na rewersie (nr kat. 4).

Ze względu na dość dużą ilość mennic produkujących monetę szelążną dla 
Wielkiego Księstwa Litewskiego i podobny sposób ich znakowania, trudno 
jednoznacznie określić proweniencję gorzej zachowanych okazów z omawia-
nego zbioru9. W sposób pewny określono pochodzenie zaledwie 3 egzempla-
rzy: Oliwa – nr kat. 7, Ujazdów – nr kat. 13, Wilno – nr kat. 10. Z mennicy 
wileńskiej bądź brzeskiej pochodzą monety nr kat. 9, 11, 15 i  16). Średnia 
waga szelągów litewskich jest niższa do okazów koronnych i wynosi 0,995 g, 
przy czym najlżejszy zabytek waży zaledwie 0,595 g (nr kat. 8).

W zbiorze wyróżniono też jedną boratynkę, która ze względu na stan za-
chowania rewersu nie została przyporządkowana do żadnej z dwóch omówio-
nych wyżej kategorii (nr kat. 17).

Tylko jedna moneta datowana jest na okres panowania Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego (nr kat. 18; ryc. 4:3). Jest to jednogroszówka wybita w 2. 
połowie lat 60. XVIII w., a więc po reformie systemu monetarnego (1765 r.). 
Według nowej stopy menniczej 1 złoty dzielił się na 4 srebrne grosze lub 30 
groszy miedzianych. Talar stanowił zaś równowartość 8 złotych, czyli 32 groszy 
srebrnych lub 240 groszy miedzianych10. Na opisywanej monecie widoczna jest 

8 Przepisowa waga szelągów koronnych i  litewskich powinna wynosić 1,34 g; zob. 
W. Niemirycz, Katalog szelągów miedzianych Jana Kazimierza, Warszawa 1982, s. 5. Ordy-
nacja mennicza z 1659 roku przewidywała wybicie z funta miedzi 300 szelągów.

9 Identyczne znakowanie (TLB, HKPL) stosowała mennica w Wilnie działająca w latach 
1664-1666 i w Brześciu czynna od 1665 do 1666 r.; zob. W. Niemirycz, Katalog, s. 6.

10 W. Terlecki, Mennica warszawska 1765-1965, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, s. 32-34.

zabytki metaLowe z badań aRcheoLogicznych pRzy uLicy spokoJneJ w 2012 R.
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litera G – oznaczająca nazwisko dzierżawcy mennicy warszawskiej – Piotra Mi-
kołaja Gartenberga11.

Spora część monet (7 egzemplarzy) to emisje XIX-wieczne. Z  krótkim 
okresem funkcjonowania Księstwa Warszawskiego związana jest trzygroszo-
wa moneta miedziana z 1811 r., wybita w mennicy warszawskiej uruchomio-
nej rok wcześniej po dłuższej przerwie (nr kat. 19; ryc. 4:4)12. Na rewersie 
zamieszczono litery I.S., najprawdopodobniej inicjały Jana Krystiana Stock-
mana – intendenta mennicy w latach 1810-181113. 

W omawianym zbiorze wydzielono 4 monety wybite dla Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego utworzonego po Kongresie Wiedeńskim. Wśród nich jest jedna 
moneta trzygroszowa (nr kat. 20; ryc. 4:5) i trzy jednogroszowe (nr kat. 21-23; 

11 Tamże, s. 34, 35.

12 Tamże, s. 72.

13 Tamże, s. 72, 73.

Ryc. 4. Wybór monet: 1 – szeląg koronny Jana Kazimierza; 2 – szeląg litew-
ski Jana Kazimierza; 3 – grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego; 4 – 3 gro-
sze Księstwa Warszawskiego; 5 – 3 grosze Wielkiego Księstwa Poznańskiego; 
6 – grosz Wielkiego Księstwa Poznańskiego; 7 – żeton do gry (spielmarke). Fot. 
M. Krzepkowski.

MARCIN KRZEPKOWSKI
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ryc. 4:6). Monety zdawkowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego emitowano tyl-
ko w latach 1816 i 1817. Utrzymano dla nich stopę menniczą obowiązującą na 
terenie Księstwa Warszawskiego, przy czym jeden grosz stanowił równowartość 
1/180 części talara, natomiast trzygroszówka odpowiadała 1/60 talara14. Okazy 
z wągrowieckich badań charakteryzują się znacznym zniszczeniem powierzchni. 
Tylko dla dwóch numizmatów określono miejsce wybicia (Wrocław) i datę emisji 
(1816  r.)15. Z nieco późniejszego okresu pochodzą dwie pruskie monety zdawko-
we: jednofenigówka z 1827 r., wybita w okresie panowania Fryderyka Wilhelma 
III (nr kat. 25) oraz 2 fenigi z 1869 r. z czasów Wilhelma I (nr kat. 24). Ostatnim 
okazem, związanym już z mennictwem XX wieku jest 5 fenigów z 1940 r. (nr kat. 26).

Interesującym zabytkiem używanym podczas gier losowych jest żeton 
(spielmarke) wybity na cienkim krążku, najprawdopodobniej miedzianym 
(nr  kat. 27; ryc. 4:7). Na żetonie przedstawiono dwa węże splecione wokół 
skrzydlatego kaduceusza skrzyżowanego z wagą szalkową. Opisywany okaz, 
pochodzący z XIX w., uległ przełamaniu wzdłuż otworu przebitego w celu na 
przykład nanizania na drut lub sznurek.

Militaria

Wśród zabytków metalowych wydzielono 9 przedmiotów (15,8% całego 
zbioru) związanych z wojskowością (ryc. 3:7; 5:1-7; 6:1-5). Wśród nich domi-
nują pociski ołowiane różnych typów (7 sztuk; por. tab.1), wydzielono również 
mosiężną łuskę oraz element pruskiego hełmu typu pickelhaube.

Wśród pocisków najliczniej wystąpiły okazy kuliste, wykorzystywane ma-
sowo od XVI w. do lat 60. XIX w., a przeznaczone do ręcznej odprzodowej 
broni palnej. Niekiedy pociski tego typu znajdowały też zastosowanie przy 
wypełnianiu szrapneli16. Pierwszy, lekko spłaszczony okaz charakteryzuje się 
średnicą 16-19 mm (pierwotna średnica: 17-18 mm) i masą 31,945 g (ryc. 5:2; 
6:1). Jego chronologię można określić szeroko na XVI – pocz. XIX w. Pociski 
kuliste o masie 32 g stosowano między innymi do pruskich karabinów pie-
choty wz. 1722 (kaliber kuli: 17,65 mm) używanych w wojsku polskim i pru-
skich karabinów piechoty wz. 1750 i 1780 (kalibry kuli odpowiednio: 17,65 
i 17,71 mm) będących na wyposażeniu wojsk Księstwa Warszawskiego17. 

Kolejny egzemplarz pocisku kulistego, ze słabo widocznym szwem od-
lewniczym, charakteryzuje się mniejszą średnicą – 16 mm i masą – 21,661 g 
(ryc.  5:1; 6:2). Ślady widoczne na obwodzie kuli świadczą, że została ona wy-
strzelona z broni palnej o lufie gwintowanej. 

14 Z. Żabiński, Systemy pieniężne na ziemiach polskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 
– Łódź – Gdańsk 1981, s. 212.

15 W przypadku pozostałych monet jako miejsce emisji należy brać pod uwagę Wrocław lub Berlin. 
16 W. Czarniawski, Artyleryjskie pociski kuliste w połowie XIX wieku, „Mundur i Broń”, z. 6, 2001, s. 50.
17 M. Maciejewski, Broń strzelecka wojsk polskich w latach 1717-1945, Szczecin 1991, tab. 1, 

poz. 2; tab. IV, poz. 1, 2.

zabytki metaLowe z badań aRcheoLogicznych pRzy uLicy spokoJneJ w 2012 R.
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Trzeci pocisk to połówka kuli średnicy 13,5-15 mm, masie 10,397 g, 
z wyraźnym szwem odlewniczym (ryc. 5:3). Podobny egzemplarz o średnicy 
14 mm, pochodzący z zasypiska wrocławskiej fosy miejskiej został określony 
jako pocisk grzybkowaty18. Bardziej prawdopodobne jest jednak uznanie tego 
za deformację pocisku kulistego na skutek uderzenia w obiekt19.

Interesującym zabytkiem jest pocisk o  sześciobocznym przekroju po-
przecznym i łukowatym wierzchołku (ryc. 5:6; 6:3). Na dolnej powierzch-
ni widoczne są pozostałości ukośnie uciętej nadlewki. Zabytek o średnicy 
10-11 mm, długości 11 mm i masie 7,815 g przeznaczony był do broni palnej, 
zapewne pistoletu, o sześciobocznym przewodzie lufy. Tego typu rozwiązania 
konstrukcyjne luf pojawiły się już w 2. połowie XVII w.20

Kolejny pocisk to okaz cylindryczno-stożkowaty o długości 16,2 mm, śred-
nicy 13 mm i masie 14,023 g (ryc. 5:4; 6:4). Pocisk zaopatrzony jest w koliste 
nieckowate wgłębienie o średnicy 5,5 mm w dnie i dookolny rowek w dol-
nej części. Stanowi on przykład amunicji kompresyjnej systemu Delvigne-
-Thouvenin opracowanej w latach 40. XIX w. Po włożeniu pocisku o śred-
nicy nieco mniejszej od prześwitu lufy, jego dno opierało się na trzpieniu 
przymocowanym do dna komory prochowej. Po uderzeniu specjalnie wy-
profilowanym stemplem w  wierzchołek pocisku następowało lekkie roz-
płaszczenie jego dolnej części, który klinował się w początkowym odcinku 
gwintu lufy. Ślady widoczne na obwodzie pocisku świadczą o wystrzeleniu 
go z broni o gwintowanej lufie, najprawdopodobniej pistoletu lub rewol-
weru, kalibru „południowoniemieckiego” (13,9 mm) wprowadzonego w la-
tach 1854-185721. 

Innym przykładem pocisku kompresyjnego jest niewystrzelony egzem-
plarz cylindryczno-łukowy o  średnicy 9,5-9,7 mm, długości 20 mm i  ma-
sie 12,622 g (ryc. 5:7; 6:5). Zabytek zaopatrzony jest w 3 rowki o szerokości 
1-1,5 mm, a w płaskim dnie widoczny jest otwór o średnicy 1 mm. Omawiany 
pocisk przeznaczony był do bliżej nieokreślonego typu broni krótkiej (rewol-
wer, pistolet) używanej w latach 60. lub 70. XIX w.22

Przegląd pocisków kończy egzemplarz pocisku cylindrycznego, z płaskim 
dnem, silnie zdeformowany w wyniku uderzenia w obiekt. Średnica zabytku wy-
nosi 9-9,2 mm, zaś masa 12,571 g, ze względu na stan zachowania nie jest moż-
liwa bliższa identyfikacja zabytku (ryc. 5:5).

18 M. Konczewska, P. Konczewski, Zabytki metalowe z fosy miejskiej we Wrocławiu, „Wratisla-
via Antiqua”, t. 6, Wrocław na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Material-
ne przejawy życia codziennego, Wrocław 2004, s. 91, 108, 153, ryc. 5:l.

19 Podobne przykłady zob: J. Wrzosek, Firearm bullets from Pułtusk battlef ield (1806), 
„Fasciculi Archaeologiae Historicae”, Fasciculus XXV. Recent Research into Medieval 
and Post Medieval Firearms and Artillery, Łódź 2012, s. 92, fig. 6. 

20 http://www.aksamit.wz.cz/pages/tema3.htm, z dnia 07.12.2014 r.
21 W. Czarniawski, Amunicja wojskowa 1840-1870, Lublin 2010, s. 26.
22 Serdecznie dziękuję panu mgr Jakubowi Wrzoskowi z Narodowego Instytutu Dziedzic-

twa za pomoc w określeniu niektórych typów pocisków. 
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Ryc. 5. Pociski ołowiane z badań przy ulicy Spokojnej. Fot. M. Krzepkowski.

Ryc. 6. Pociski ołowiane z badań przy ulicy Spokojnej. Fot. M. Krzepkowski.

Ryc. 7. Dno łuski mosiężnej do karabinu mauser 7,62 mm. Fot. M. Krzepkowski.
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Podczas badań przy ulicy Spokojnej zinwentaryzowano też łuskę mosiężną 
ze zbitą spłonką do karabinu mauser 7,92 mm (ryc. 7). Oznaczenia widoczne na 
dnie łuski: S 1 94 wskazują, że wykonano ją w styczniu 1894 r. w fabryce Spandau 
(Königliches Munitionsfabrik Spandau - Berlin)23. 

Ostatnim przedmiotem omówionym w tej kategorii jest niewielka łukowa-
to wygięta blaszka mosiężna z dwoma otworami o średnicy 2,5 mm. Zabytek 
posiada kształt zbliżony do prostokąta (29x23 mm), przy czym jeden z dłuż-
szych boków zaopatrzony jest w trzy łukowate występy (ryc. 3:7). Przedmiot 
ten zidentyfikowano jako okucie/łuskę pasa podbródkowego z pruskiego heł-
mu wojskowego typu pickelhaube (ryc. 8). Ten typ osłony głowy wprowadzono 
do użytku w 1842 r., w początkach panowania Fryderyka Wilhelma IV i mi-
mo swych wątpliwych właściwości używany był aż do zakończenia I wojny 
światowej24. Łuski silnie łukowato wygięte, stosowano przy pasach podbród-
kowych powszechnie do 1856 r., po tej dacie zastąpiono je jednak elementami 
płaskimi, lub znacznie słabiej profilowanymi. Starszy model okuć zachowały 
jednak jednostki artylerii polowej i kawalerii25. 

Guziki

Trzecią kategorią zabytków są guziki odnotowane w  ilości 7 sztuk 
(ryc.  3:9, 10, 12, 15; 9:1, 2). Niewątpliwie za najciekawszy należy uznać płaski 
okaz o średnicy 23 mm, odlany z cyny. Egzemplarz ten ma częściowo uszko-
dzoną krawędź i pozbawiony jest uszka, odlanego zapewne łącznie z główką/
żetonem (ryc. 9:1). Na zewnętrznej powierzchni zabytku widoczne jest przed-

23 http://home.scarlet.be/p.colmant/7_92x57_1888_1945.htm, z dnia 07.12.2014  r. 

24 M. Sikora, Zabytki metalowe ze stanowiska Posadzego 5 z  badań w  2009 r., „Poznań 

we wczesnym średniowieczu”, t. VIII, 2013, s. 226.

25 http://www.pickelhauben.net/articles/Boer%20War.html, z dnia 07.12.2014 r.

Ryc. 8. Pas podbródkowy hełmu typu pickelhaube z silnie profilowanymi 
łuskami (za: http://www.pickelhauben.net/articles/Boer%20War.html, z dnia 
07.12.2014 r.)
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stawienie (popiersie z  profilu) króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, zaś 
w otoku częściowo czytelny napis: FRIDE:BOSSORUM R[EX]26. Dodat-
kowo przy krawędzi czytelny jest otok perełkowy. Jako wzór przy produk-
cji formy odlewniczej posłużyła nieokreślona moneta tego władcy, być może 
pochodząca z wcześniejszego okresu jego panowania. Guziki, czy też spinki 
płaszczy z przedstawieniami znanych ludzi pojawiają się licznie w początkach 
XIX w.27 Dość często na guzikach pojawiał się wizerunek Fryderyka II. Guzi-
ki tego typu powstawały z reguły w niewielkich warsztatach, stąd też wynika 
ich różnorodność. Prócz Fryderyka II powielano wizerunki króla Fryderyka 
III, cara Aleksandra I, feldmarszałka Iwana Dybicza Zabałkańskiego, cesarza 
Napoleona, czy księcia Józefa Poniatowskiego28.

Kolejny guzik o średnicy 27 mm wykonano z dwóch warstw blachy i za-
opatrzono w druciane ucho. Na wypukłej zewnętrznej powierzchni wytłoczo-
no otwartą niemiecką koronę baronowską o  siedmiu pałkach (ryc. 9:2)29. 
Na spodniej, wklęsłej powierzchni widoczny jest wypukły napis w  otoku: 
EKSTRA*FEIN* mający świadczyć o dobrej jakości wyrobu. 

Trzeci z guzików znalezionych przy ulicy Spokojnej również posiada dwu-
wartswową konstrukcję (ryc 3:15). Ten niesygnowany egzemplarz o średnicy 
28 mm zaopatrzony jest w druciane ucho.

W omawianym zbiorze znajdują się jeszcze trzy (w tym dwa niesygnowa-
ne) guziki jednowarstwowe. Pierwszy z nich to egzemplarz wypukły wojsko-
wy (?) o średnicy 23 mm wykonany z blachy mosiężnej z krawędzią zawiniętą 

26 Podczas kopiowania napisu popełniono błąd, powinien on brzmieć BORUSSORUM.

27 D. Krupop, Guziki mundurowe 1792-1945, t. 1, Łódź 2012, s. 11.

28 M. Sikora, Zabytki, s. 230, 231, 255, tabl. IV:8.

29 Z. Zajchowski, Guziki liberyjne. Katalog, Elbląg 1988, s. 2.

Ryc. 9. Guziki z badań przy ulicy Spokojnej: 1 – guzik z wizerunkiem Fryderyka II; 
2 – guzik liberyjny z koroną baronowską. Fot. M. Krzepkowski.
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do wewnątrz z niezachowanym drucianym uchem (ryc. 3:12). Drugi to niesy-
gnowany mosiężny płaski guzik o średnicy 15 mm z przylutowanym uszkiem 
wykonanym z drutu (ryc. 3:10). Ostatni z okazów o zbliżonej budowie, śred-
nicy 18 mm, na rewersie zaopatrzony jest w napis BERLIN (w półkolu) poni-
żej zaś widnieje otwarty wieniec laurowy.

Ostatnim okazem w tej kategorii zabytków jest guzik bieliźniany o średni-
cy 16 mm z 4 otworami. Okaz odlano z cyny, a na jego rewersie widoczny jest 
szew odlewniczy (ryc. 3:9).

Plomby ołowiane

Podczas badań pozyskano trzy przedmioty ołowiane, które zidentyfikowa-
no jako plomby (ryc. 10:1, 2). Pierwszy to tarczka plomby dwudzielnej (dwu-
tarczowej) o średnicy 35 mm, grubości 2 mm i wadze 15,2 g. Krawędzie za-
bytku zostały zdeformowane, jednak widoczny jest ślad po ułamanym pasku 
ołowianym o szerokości 9 mm. Spodnia część plomby jest gładka, natomiast 
na awersie widoczny jest wizerunek róży złożonej z trzech pięciopłatkowych 
rozet. Dokoła umieszczono podwójny otok perełkowy a  w  nim częściowo 
czytelny napis: O[…]O ALMAN D[…]RE?] O[…]. 

Plomby ołowiane z wizerunkiem róży Tudorów, znane z wielu znalezisk 
europejskich, pochodzą z Londynu i służyły do znakowania sukna angielskie-
go, niekiedy również gotowych ubrań. W  zbiorze pochodzącym z  Dolnego 
Miasta w Gdańsku okazy angielskie (prawie wyłącznie londyńskie) stanowią 
bez mała 28% zbioru, a niektóre z nich noszą ślady złocenia30. Szczególne na-
silenie obrotu suknem angielskim miało miejsce pod koniec XVI w. i na po-
czątku XVII w. (zwłaszcza za pośrednictwem Kompanii Wschodniej), w la-
tach 20. tego stulecia uległo zahamowaniu na skutek kryzysu w angielskim 
sukiennictwie. Na podstawie ustaleń dotyczących zabytków z  innych miast, 
okaz wągrowiecki datować należy na schyłek XVI w. i początki XVII w.

Pozostałe 2 okazy pochodzące z  badań przy ulicy Spokojnej pochodzą 
z XIX –XIX/XX w. Pierwszy z nich to egzemplarz jednoczęściowy o  śred-
nicy 20-22 mm i wadze 12,353 g (ryc. 10:2). W polu awersu, pod zamkniętą 
koroną, umieszczono napis w dwóch rzędach: LŰNEBURGER SAL[Z], po-
niżej zaś trzy gwiazdki (dwie w górnym rzędzie jedna pod spodem). W polu 
rewersu widoczny jest napis w trzech rzędach: KŐNIGL. SAL[IN] DIREC-
TION. Na napisem czytelne są dwie gwiazdki, pod nim zaś – trzy gwiazdki 
rozmieszczone w dwóch rzędach. Opisana plomba dotarła zapewne do Wą-
growca jako zabezpieczenie i oznakowanie worka soli pochodzącego z kopalni 
w Lűneburgu i można ją datować na XIX w. Po dokonaniu rozbiorów Polski, 

30 W  zbiorze 140 plomb proweniencję angielską określono dla 39 okazów; zob. B. Bob-
owski, Plomby tekstylne z wykopalisk na terenie Dolnego Miasta w Gdańsku, Łódź 2009. 
Na temat złocenia plomb angielskich zob. też. T. Maćkowski, Plomby towarowe jako źródło 

historyczne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, nr 3, 2012, s. 397-404.
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tereny Wielkopolski zostały odcięte od złóż soli w Bochni, czy w Wieliczce, 
zajętych przez Austriaków31. Większość zapotrzebowania na sól pokrywały 
wówczas zakłady Królestwa Prus (między innymi złoża dolnosaksońskiego 
Lűneburga eksploatowane już od średniowiecza). Sytuacja uległa zmianie, 
gdy  odkryto wielkie złoża tego surowca w Inowrocławiu. W 1873 r. założono 
tam kopalnię państwową, a w 1878 r. drugi zakład należący do spółki prywat-
nej32. Ponadto, w latach 1873-1889 w Inowrocławiu działała salina rządowa. 

Drugi z okazów, o średnicy 19 mm i wadze 8,866 g, zaopatrzony jest w wi-
zerunek pruskiego orła na awersie i dwuwierszowy napis na rewersie: SCHOENE//
BECK, określający jego proweniencję. W Schönebeck (Saksonia-Anhalt) nad 
Łabą, w początku XVIII w. powstała królewska warzelnia soli, która w 1792 r. 
uznawana była za największe przedsiębiorstwo państwowe Prus. 

Pozostałe zabytki

W grupie tej omówiono 12 zabytków reprezentujących różne kategorie. 
Są to głównie przedmioty codziennego użytku, ozdoby. Przy ich opisie oparto 
się na kryterium surowcowym (stopy miedzi, cyna/ołów, żelazo).

Pierwszym z nich jest plakietka wykonana z  cienkiej blachy miedzianej, 
w kształcie prostokąta o wymiarach 45 x 30 mm. W tylnej części plakietki zacho-
wały się pozostałości żelaznej agrafki służącej do jej mocowania. Na blasze 

31 Z. Kamieńska, Zdobywanie surowców mineralnych, [w:] Historia kultury materialnej Polski 

w zarysie, t. IV, od połowy XVII do końca XVIII wieku, pod red. Z. Kamieńskiej i B. Bara-

nowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 77.

32 M. Różycka-Glassowa, Produkcja rolnicza i przemysłowa, [w:] Historia kultury materialnej Polski 

w zarysie, t. V, od 1795 do 1870 roku, pod red. E. Koweckiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-

-Gdańsk 1978, s. 51; J. Bartyś, Surowce mineralne. Przemysł wydobywczy, [w:] Historia kultury 

materialnej Polski w  zarysie, t. VI, od 1870 do 1918 roku, pod red. B. Baranowskiego, 

J. Bartysia, T. Sobczaka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 115, 116, 118.

Ryc. 10. Plomby ołowiane: 1 – plomba tekstylna, Londyn (kon. XVI w. – pocz. 
XVII w.); 2 – plomba solna, Luneburg (XIX w. – XIX/XX w.). Fot. M. Krzepkowski.
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Ryc. 11. Plakietka wybita z okazji odsłonięcia pomnika Andreasa Hofera w Kufstein. 
Fot. M. Krzepkowski.

Ryc. 12. Pomnik Andreasa Hofera w Kufstein. Widok współczesny. Fot. H. Pelzen.

wytłoczono przedstawienie postumentu, na którym stoi postać mężczyzny 
w kapeluszu, z szablą w prawej ręce i sztandarem w lewej (ryc. 11). Po lewej 
stronie postaci, w górnym narożniku, umieszczono datę 11.7.1926, pozwala-
jącą na precyzyjne datowanie zabytku. W górnym prawym narożniku czytel-
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ny jest napis: ANDREAS HOFER//UND KRIEGER//DENKMAL//KU-
FSTEIN wskazujący na proweniencję plakietki i umożliwiający identyfikację 
postaci uwiecznionej na pomniku. Zabytek znaleziony w Wągrowcu przed-
stawia istniejący do dziś pomnik w miejscowości Kufstein w Austrii (ryc. 12). 
Upamiętnia on postać przywódcy Powstania Tyrolskiego (1809-1810), skiero-
wanego przeciwko Bawarczykom i Francuzom, rozstrzelanego na rozkaz Na-
poleona. Monument wraz z kaplicą i pomnikiem poległych, został odsłonięty 
w 1926 r., a plakietkę wykonano w celu upamiętnienia tego wydarzenia33. 

Kolejnym przedmiotem jest niesygnowany, kopulasty naparstek, o średnicy 
16 mm i wysokości 17 mm (ryc. 3:6). Zabytek wytłoczono z cienkiej blachy 
mosiężnej, a niemal cała jego powierzchnia pokryta jest dookolnymi rzędami 
owalnych wgłębień. Naparstki to przedmioty dość często występujące w ma-
teriałach archeologicznych (zwłaszcza miejskich) już od okresu średniowiecza. 
Starsze egzemplarze wykonywano techniką odlewu, w późniejszych czasach 
kuto je lub wytłaczano. Okaz z ulicy Spokojnej, ze względu na technikę wyko-
nania, należy uznać za wytwór późnonowożytny. 

Z  okresem współczesnym (XIX-XX w.) związana jest owalna klamer-
ka do włosów (3:5). Ozdobę wykonano z mosiądzu a  jej wymiary wynoszą 
31x25 mm, zaś średnica otworu 18-12 mm). 

Kolejne wyroby ze stopu miedzi to nabijki związane najpewniej z  okre-
sem nowożytnym. Pierwszy egzemplarz to fragment podkówki o wysokości 
28 mm i szerokości ramienia 7 mm (ryc. 3:11). Opisywany zabytek zaopatrzo-
ny był pierwotnie w 4 otwory (po dwa z każdej strony), w jednym z nich za-
chował się gwóźdź mosiężny o długości 13 mm i okrągłym trzpieniu średnicy 
2 mm. Drugi okaz to silnie zdeformowana nabijka o długości 80 mm i szero-
kości 20 mm (ryc. 3:13). W dolnej części zaopatrzona jest w długie wypustki 
służące do mocowania do miękkiego podłoża, np. skóry. 

Ostatnim zabytkiem wykonanym ze stopu miedzi jest owalny czerpak ły-
żeczki z  częściowo zachowanym trzonkiem (ryc. 3:14). Zachowana długość 
przedmiotu to 69 mm, zaś maksymalna szerokość czerpaka wynosi 28 mm, 
którą można datować na XIX-XX w.

Zabytki wykonane ze stopu cyny lub ołowiu reprezentowane są przez 
3 okazy. Pierwszy to fragment naczynia cynowego (ryc. 3:8). Zachowała się 
jedynie część przykrawędna dzbana, konwi lub kufla z  zawiasem służącym 
do mocowania pokrywy, a w zawiasie zachował się żelazny trzpień. Naczynia 
cynowe często wymieniane są w późnośredniowiecznych i nowożytnych in-
wentarzach mieszczańskich. Podobne mocowania pokryw stosowano również 
w XIX-XX – wiecznych kuflach do piwa, chronologię omawianego zabytku 
należy więc rozpatrywać w bardzo szerokich ramach. Z cyny wykonano rów-
nież zachowaną fragmentarycznie okładzinę nożyka (?) o płasko-wypukłym 

33 <http://www.denkmalprojekt.org/2008/kufstein_kalvarienberg_andreas_hofer_tirol_

oe.htm>, dostęp z dnia 06.12.2014 r.
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przekroju poprzecznym (ryc. 3:2). Zabytek o  zachowanej długości 33 mm, 
maksymalnej szerokości 13 mm i  grubości 3 mm pokryty jest na wierzchu 
ornamentem o  bliżej niesprecyzowanym programie. Okaz zaopatrzony jest 
w dwa otwory na nity służące do mocowania. 

Trzeci przedmiot to sztabka wykonana z cyny w kształcie prostokąta o za-
okrąglonych krawędziach (52 x 18 x 4,5 mm). W górnej części przedmiotu 
znajduje się otwór, przez który widoczny jest fragment miedzianego drutu 
(ryc. 3:3). Dolna partia została uszkodzona wskutek korozji. Trudno jedno-
znacznie ustalić funkcję zabytku, z  dużą dozą prawdopodobieństwa można 
określić ją jako błystkę służącą do połowu ryb drapieżnych. Tego typu przy-
rządy znane były na ziemiach polskich co najmniej już w okresie wpływów 
rzymskich, a wykonywano je najczęściej z metali kolorowych, w tym cyny34.

Przedmioty wykonane z  żelaza reprezentowane są zaledwie przez 2 eg-
zemplarze. Pierwszy to fragment raka ułatwiającego chodzenie po lodzie, 
lub podkówki zabezpieczającej obcas skórzanego buta (ryc. 3:1)35. Tego ty-
pu przedmioty, często rejestrowane podczas badań archeologicznych, niekiedy 
interpretowane są jako klamry spinające komory kafli w piecach36. Drugi za-
bytek to gwóźdź z wypukłym łbem o zarysie zbliżonym do trójkąta o wymia-
rach 31 x 20 x 5 mm i kwadratowym częściowo zachowanym trzonem (43 x 8 
x 8 mm – ryc. 3:4). 

Podsumowanie

Podczas badań przeprowadzonych przy ulicy Spokojnej w Wągrowcu nie 
odnotowano nawarstwień kulturowych, jednak z wierzchnich przemieszanych 
warstw zebrano bogaty materiał zabytkowy. Najstarszy, pewnie datowany za-
bytek – londyńska plomba tekstylna, pochodzi z  końca XVI w. – początku 
XVII w. W bogatym zbiorze numizmatów reprezentujących niskie nomina-
ły zastanawia brak jakichkolwiek okazów sprzed połowy XVII w. Wśród za-
bytków metalowych zwraca uwagę interesujący zestaw militariów, a zwłaszcza 
różnorodność pocisków ołowianych. Być może są one związane ze strzelni-
cą bractwa kurkowego funkcjonującą nieopodal od XVIII w. Niewykluczone, 
że nadrzeczne błonia były miejscem ćwiczeń braci kurkowych i pozostałych 
mieszkańców Wągrowca. 

34 <http://www.bialaprzemsza.pl/scios/PL25.pdf> dostęp z dnia 15.12.2014 r.

35 K. Wrzesiński, Średniowieczne i  nowożytne wyroby żelazne ze stanowiska Ostrów Tumski 
9/10 w Poznaniu, „Poznań we wczesnym średniowieczu”, t. V, 2005, s. 301, 302, 334, tabl. 

XXIII:a.

36 R. Grygiel, Dzieje rezydencji, [w:] Doliwowie z Nowego Miasta nad Wartą, Dębna i Biechowa. 
Dzieje rezydencji i ich właścicieli, pod red. R. Grygla i T. Jurka, Łódź 1996, s. 185, 203, 

ryc. 158:1-5. 
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Katalog monet

Nr kat.: 1
Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/4
Szeląg koronny Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.: nieczytelny.
Rv. pole: Orzeł ze „Snopkiem” Wazów na piersi;
 otok: SO[…]64.
Średnica: 15,5 mm.
Waga: 1,144 g.
Chronologia: 1664 r.
Mennica: Ujazdów.
1330 37

Analogia: ?

Nr kat.: 2
Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/7
Szeląg koronny Jana Kazimierza (ryc. 4:1).
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla, pod nim monogram T.L.B;
	 otok:	•IOAN•	C […]EX
Rv. pole: Orzeł ze „Snopkiem” Wazów na piersi, pod nim „Ślepowron”(?);
	 otok:	SOLID•REG[…]1665•
Średnica: 15 mm.
Waga: 1,002 g.
Chronologia: 1665 r.
Mennica: Ujazdów.
700

Analogia: zbliżony do Niemirycz 1982, nr 55.

Nr kat.: 3
Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/8
Szeląg koronny Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.	pole:	prawy	profil	króla,	pod	nim	monogram	T•L•B;
	 otok:	•IOAN[…]C[…]EX
Rv. pole: Orzeł ze „Snopkiem” Wazów na piersi, pod nim „Ślepowron”(?);
	 otok:	[…]OLID•REG•	POLO•	1[…]4?
Średnica: 16 mm.
Waga: 1,113 g.
Chronologia: 1664 r.?
Mennica: Ujazdów.
930

37 Kierunek ułożenia rewersu w stosunku do awersu.
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Uwagi: podwójne uderzenie stempla na awersie.
Analogia: ?

Nr kat.: 4

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/12
Szeląg koronny Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla, pod nim T.L.B;
	 otok:	•IO	A•N CAS•REX•

Rv. pole: Orzeł, ze „Snopkiem” Wazów na piersi;
	 otok:	•SOLID•REG[…]POLO•1664
Średnica: 16 mm.
Waga: 1,110 g.
Chronologia: 1664 r.
Mennica: Ujazdów?
700

Uwagi: na rewersie podwójne uderzenie stempla.
Analogia: zbliżony do Niemirycz 1982, nr 52.

Nr kat.: 5

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/16
Szeląg koronny Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.	pole:	prawy	profil	króla,	pod	nim	monogram	T•LB;
	 otok:	•IOA[…]SREX
Rv. pole: Orzeł ze „Snopkiem” Wazów na piersi, pod nim „Ślepowron”(?);
 otok: SOLID R[…]OLO1661
Średnica: 15,5 mm.
Waga: 1,357 g.
Chronologia: 1661 r.
Mennica: Ujazdów.
630

Uwagi: długa szyja orła.
Analogia: ?

 
Nr kat.: 6

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/17
Szeląg koronny Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.	pole:	prawy	profil	króla,	pod	nim	monogram	[…]•L•[…];
	 otok:	[…]CAS•REX
Rv. pole: Orzeł ze „Snopkiem” Wazów na piersi, pod nim „Ślepowron”(?);
 otok: […]POLO•1664 
Średnica: 15,5 mm.
Waga: 1,042 g.
Chronologia: 1664 r.
Mennica: Ujazdów.
1330

Analogia: ?
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Nr kat.: 7

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/5
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla;
 otok: […]IOAN[…]CAS REX
Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, poniżej „Snopek” Wazów i „Wieniawa”;
	 otok:	SOL•MAG•DVC•LIT	•1663
Średnica: 16 mm.
Waga: 1,052 g.
Chronologia: 1663 r.
Mennica: Oliwa
1100

Analogia: zbliżone do Niemirycz 1982, nr 95.

Nr kat.: 8

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/6
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.: nieczytelny
Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, poniżej monogram HKPL;
 otok: nieczytelny.
Średnica: 14,5 mm.
Waga: 0,595 g.
Chronologia: l. 1664-1666?
Mennica: Brześć, Wilno lub Malbork.
Analogia: ?

Nr kat.: 9

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/9
Szeląg litewski Jana Kazimierza (ryc. 4:2).
Surowiec: miedź.
Av.	pole:	prawy	profil	króla,	pod	nim	T•L•B;
	 otok:	•IOAN•CAS•REX
Rv.	pole:	Pogoń	litewska	pod	koroną,	poniżej	monogram	•HKPL•;
	 otok:	SOLI•MAG•DVC[…]1666
Średnica: 15,5 mm.
Waga: 1,037 g.
Chronologia: 1666 r.
Mennica: Brześć lub Wilno.
1230

Uwagi: silne uderzenie stempla na rewersie, podniesiony brzeg monety.
Analogia: zbliżone do Niemirycz 1982, nr 132.

Nr kat.: 10

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/10
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
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Av. pole: prawy profil króla;
	 otok:	IOAN	CAS•REX
Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, poniżej monogram HKPL;
 otok: SOLI[…]DVC LIT•1664
Średnica: 15,2 mm.
Waga: 0,974 g.
Chronologia: 1664 r.
Mennica: Wilno.
1400

Uwagi: moneta pogięta.
Analogia: ?

Nr kat.: 11

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/11
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla, pod nim nieczytelny monogram (TLB?);
	 otok:	•IOAN• •CAS[…]REX
Rv.	pole:	Pogoń	litewska	pod	koroną,	pod	nią	monogram	•HKPL;
	 otok:	[…]OLI•MAG•DVCLI[…]16[…]
Średnica: 15,2 mm.
Waga: 1,044 g.
Chronologia: l. 1664-1666
Mennica: Wilno lub Brześć
830

Uwagi: półksiężycowate wycięcie na krawędzi
Analogia: ?

Nr kat.: 12

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/13
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla, pod nim monogram T.L.B;
 otok: IOAN•	[…]
Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, pod nią nieczytelny znak;
 otok: SOLI•M[…]VC LIT •1665
Średnica: 17 mm.
Waga: 1,447 g.
Chronologia: 1665 r.
Mennica: Ujazdów, Wilno lub Brześć.
1630

Analogia: ?

Nr kat.: 13

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/15
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
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Av. pole: prawy profil króla;
 otok: […]IOAN•CAS[…]X
Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, poniżej monogram HKPL;
	 otok:	SOLI	MA[…]LIT•1664
Średnica: 15,5 mm.
Waga: 0,989 g.
Chronologia: 1664 r.
Mennica: Ujazdów.
800

Analogia: ?

Nr kat.: 14

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/42
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla;
otok: […]OAN[…]
Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, poniżej monogram HKPL;
otok: […]MAG•DV[…]
Średnica: 15,5 mm.
Waga: 0,912 g.
Chronologia: l. 1664-1666
Mennica: Brześć, Wilno lub Malbork.
1330

Analogia: ?

Nr kat.: 15

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/43
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.	pole:	prawy	profil	króla,	pod	nim	T•L•B;
	 otok:	•IOAN•	CAS•REX
Rv.	pole:	Pogoń	litewska	pod	koroną,	poniżej	monogram	•HKPL•;
	 otok:	•MAG•DVC•LIT1666
Średnica: 15,2 mm.
Waga: 0,996 g.
Chronologia: 1666 r.
Mennica: Brześć lub Wilno.
430

Analogia: ?

Nr kat.: 16

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/46
Szeląg litewski Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av. pole: prawy profil króla pod nim T.L.B.;
 otok: […]OAN[...]REX
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Rv. pole: Pogoń litewska pod koroną, pod nią monogram HKPL(?);
 otok: […]AG DVC LI[…]16[…]
Średnica: 15,1 mm.
Waga: 0,911 g.
Chronologia: l. 1660-1664.
Mennica: Brześć lub Wilno.
1000

Analogia: ?

Nr kat.: 17

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/14
Szeląg Jana Kazimierza.
Surowiec: miedź.
Av.	pole:	prawy	profil	króla,	pod	nim	T•L•B;
 otok: […]OAN[…]
Rv.: nieczytelny
Średnica: 15 mm.
Waga: 0,873 g.
Chronologia: l. 1659-1666.
Mennica: ?
Analogia: ?

Nr kat.: 18

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/3
Grosz Stanisława Augusta Poniatowskiego (ryc. 4:3).
Surowiec: miedź.
Av. pole: monogram SAPR pod koroną; po bokach data 176[…];
 otok: brak legendy.
Rv. pole: okrągła pięciopolowa tarcza otoczona przez gałązki laurowe, 
zwieńczona koroną, w niej naprzemiennie Orzeł i Pogoń, w środku Ciołek 
Poniatowskich, pod tarczą litera G (Piotr Mikołaj Gartenberg – dzierżawca 
mennicy warszawskiej);
	 otok:	1•GROSSUS•	REG[…]
Średnica: 20 mm.
Waga: 3,377 g.
Chronologia: l. 1765-1769.
Mennica: Warszawa.
1200

Analogia: ? 

Nr kat.: 19

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/18
3 grosze Księstwa Warszawskiego (Fryderyk August; ryc. 4:4).
Surowiec: miedź.
Av. pole: napis w trzech rzędach 3//GROSZE//1811//I.S.
 otok: brak.
Rv. pole: herb Księstwa Warszawskiego pod koroną, w otwartym wieńcu laurowym;
 otok: brak.
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Średnica: 26,2 mm.
Waga: 8,616 g.
Chronologia: 1811 r.
Mennica: Warszawa.
1200

Analogia: Kopicki 1995, nr 3677.

Nr kat.: 20

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/19
3 grosze Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Fryderyk Wilhelm III; ryc. 4:5).
Surowiec: miedź.
Av.: Orzeł pruski w owalu zwieńczonym koroną i otoczonym otwartym wieńcem 
z liści dębu; 
Rv. pole: 3//GROSCHEN//GR. HERZ.//POSEN//1816// B;
 otok: w górnej części w półkolu 60 EINEN THALER
Średnica: 25,5 mm.
Waga: 7,445 g.
Chronologia: 1816 r.
Mennica: Wrocław.
1200

Analogia: Kopicki 1995, nr 9301.

Nr kat.: 21

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/44
1 grosz Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Fryderyk Wilhelm III).
Surowiec: miedź.
Av.: Orzeł pruski w owalu zwieńczonym koroną i otoczonym otwartym wieńcem 
z liści dębu; 
Rv. pole: 1//GROSCHEN//GR. HERZ.//POSEN//181[…];
 otok: w górnej części w półkolu 180 EINEN THALER
Średnica: 20 mm.
Waga: 1,997 g.
Chronologia: 1816 lub 1817 r.
Mennica: Berlin lub Wrocław.
1200

Analogia: Kopicki 1995, nr 9298.

Nr kat.: 22

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/1
1 grosz Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Fryderyk Wilhelm III; ryc. 4:6).
Surowiec: miedź.
Av.: Orzeł pruski w owalu zwieńczonym koroną i otoczonym otwartym wieńcem 
z liści dębu; 
Rv. pole: 1//GROSCHEN//GR. HERZ.//POSEN//1816//B;
 otok: w górnej części w półkolu […]NEN[…].
Średnica: 20 mm.
Waga: 2,301 g.
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Chronologia: 1816 r.
Mennica: Wrocław.
1200

Analogia: Kopicki 1995, nr 9298.

Nr kat.: 23

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/21
1 grosz Wielkiego Księstwa Poznańskiego (Fryderyk Wilhelm III).
Surowiec: miedź.
Av.: Orzeł pruski w owalu zwieńczonym koroną i otoczonym otwartym wieńcem 
z liści dębu; 
Rv. pole: 1//GRO[…]CH[…]//G[…] HE[…]//P[…]
 otok: w górnej części w półkolu 180[…]
Średnica: 20 mm.
Waga: 1,810 g.
Chronologia: 1816 lub 1817 r.
Mennica: Berlin lub Wrocław.
1200

Analogia: Kopicki 1995, nr 9297-9299.

Nr kat.: 24

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/2
1 fenig (Prusy – Wilhelm I).
Surowiec: miedź.
Av.: pod koroną tarcza herbowa z orłem pruskim; 
 otok: 180 EINEN THALER
Rv. pole: 2//PFENNING//1869, pod poziomą kreską litera B;
 otok: w górnej części w półkolu SCHEIDE MÜNZE.
Średnica: 21 mm.
Waga: 2,884 g.
Chronologia: 1869 r.
Mennica: Wrocław.
1200

Nr kat.: 25

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/20
1 fenig (Prusy – Fryderyk Wilhelm III).
Surowiec: miedź.
Av.: pod koroną tarcza herbowa z Orłem pruskim; 
 otok: 360 EINEN THALER
Rv. pole: 1//PFENNING//1827, pod poziomą kreską litera A;
 otok: w górnej części w półkolu SCHEIDE MÜNZE.
Średnica: 17,1 mm.
Waga: 1,409 g.
Chronologia: 1827 r.
Mennica: Berlin.
1200
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Nr kat.: 26

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/45
5 fenigów (Niemcy – III Rzesza).
Surowiec: cynk
Av.: Orzeł z wieńcem ze swastyką w szponach; 
 otok: DEUTSCHES REICH ◊ 1940 ◊
Rv. pole: cyfra 5, pod nią dwa liście dębowe, pomiędzy nimi A ;
 otok: w górnej części w półkolu REICHSPFENNIG.
Średnica: 21 mm.
Waga: 2,292 g.
Chronologia: 1940 r.
Mennica: Wrocław.
1200

Nr kat.: 27

Nr inw.: WGR/SPOK/2012/w/22
Żeton do gry (ryc. 4:7).
Surowiec: miedź?
Av. pole: napis w dwóch rzędach SPIEL MARKE;
 otok: dwie gałązki laurowe.
Rv. pole: dwa węże splecione wokół skrzydlatego kaduceusza skrzyżowanego 
z wagą szalkową;
 otok: w dolnej części napis FORTUNE.
Średnica: 18 mm.
Waga: 0,420 g.
Chronologia: XIX w.
1200

Uwagi: okaz przełamany, widoczny otwór po przebiciu wąskim przedmiotem 
(nożem?) być może w celu nanizania na drut lub sznurek.
Analogia: ?
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Summary

Metal relics found on Spokojna Street 
in Wągrowiec during archeological research.

In May 2012, archeological research was conducted in two new multifamily 
houses on Spokojna Street in Wągrowiec. Investment site is located on the east 
from the oldest urban planning in the town, between old parish commentary and 
Nielba river. Since the 16th century the suburb called Bielawy was located there.

During the research, on almost all surfaces of the investment, there were 
many excavations with contemporary wastes. These were connected with tan-
nery, which was located here in the past. There wasn’t any cultural layers noti-
ced and all monuments were found in badly blended and cluttered top layers. 

All through the research there were 89 mobile relics taken into the inven-
tory. The biggest group of objects (57) pose metal relics, which are the subject 
of this study.

Among talked-about objects there are: 26 coins and 1 jetton (spielmarke) 
dated since half of the 17th century to half of the 20th century. In the set of 
old coins dominate crowning groats and Lithuanian of Jan Kazimierz (17 ob-
jects). The second large group pose coins from Grand Duchy of Posen period 
(4 pieces), and Duchy of Warsaw (1 piece). The rest of old coins pose: Stani-
sław August Poniatowski’s jot, Prussian coins (2 pieces) and 1 coin of 10 pfe-
nings from the Third Reich period.

 Militaria (9 objects) are represented by different kinds of leaden bullets, 
charge to rifle (type mauser, gauge 7,92 mm) and charge to submental belt 
from Prussian helmet military type pickelhaube.

Third category, when it comes to quantity, pose buttons (7 pieces). Worth 
seeing is stannic object with portrait of Frederick the Great and two-layers 
livery button with german baron crown. Rest of objects are common 19th and 
20th century buttons.

During the research 3 objects of leaden seals were detected. The most intere-
sting object is dial of textile seal with Tudor rose image. It’s dated on the cusp to 
the 16th and 17th century and it came from London. There were also two salt seals 
sorted out. They are from Lüneburg and Schönebeck in 19th – 19/20th century. 

Another interesting object is a badge, which memorialize exposure of Andreas 
Hofer monument in Kufstein (1926). 

Rest of metal objects are copper alloy and its alloys (thimble, 2 fittings, buc-
ket, hair-slide); tin (spinner, fragment of vessel, piece of lining) and iron (nail, 
piece of rak). 

Presented set pose interesting reason for research on physical culture 
of  citizens in Wągrowiec in modern period.

MARCIN KRZEPKOWSKI


