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SZÓSTAKI KAZIMIERZOWSKIE II DEKADY PANOWANIA 
– KRÓTKA WYCIECZKA PO MENNICACH KORONNYCH 

część 3 
 

 
ROZDZIAŁ IV – ROK 1662 

 
 
   Rok 1662 jest w mennictwie Jana II Kazimierza rokiem znamiennym i 
niezwykłym zarazem. Andrzej Tymf dzięki swoim wytrwałym intrygom pozbył 
się wreszcie swojego najważniejszego konkurenta Tytusa Liwiusza Boratini’ego 
i pozostawiając mu jedynie mennicę szelągową w Ujazdowie osiąga wreszcie 
dominację w mennictwie koronnym Rzeczypospolitej. Przygotowawszy w ten 
sposób przyczółek rusza w roku następnym w bój o „odkrojenie swojego 
kawałka tortu” czyli pozbawienie Boratini’ego wyłączności na korzystanie z 
tragicznej sytuacji polityczno-ekonomicznej Rzeczpospolitej i osiąganie 
krociowych zysków z racji bicia pieniądza podwartościowego.  
   Z początkiem roku 1662 Andrzej Tymf podejmuje działania zakrojone na 
szeroką skalę. Uporawszy się z niewygodną konkurencją w osobie 
podkomorzego Żegockiego w Poznaniu, korzysta z faktu, iż koniec kontraktu 
Tomasza Tymfa na dzierżawę mennicy bydgoskiej przypada na 1 października 
1662 i powoduje, że jego przedłużenie podskarbi Krasiński podpisuje już z nim 
samym, a ponieważ stało to się dnia 1 lipca 1662 jasnym jest, że negocjacje 
dotyczące tego kontraktu musiały zostać podjęte najpóźniej w czerwcu tegoż 
roku. 
   Na mocy ustaleń nowego kontraktu Andrzej Tymf ma prawo wyboru i 
uruchomienia dwu dowolnie wybranych mennic koronnych przy jednoczesnej 
gwarancji braku konkurencji ze strony innych przedsiębiorców. W momencie 
podpisywania tego kuriozalnego dokumentu nieczynna już była mennica w 
Wschowie, poznańska, krakowska, bydgoska i opolska były we władaniu 
Tymfów, a ostatnią przeszkodą na drodze do kompletnej monopolizacji 
mennictwa koronnego był G.B.Amuretti dzierżawiący mennicę lwowską. Od 
momentu jego usunięcia Tymf panuje już niepodzielnie nad mennicami 
koronnymi Rzeczypospolitej a jedynym cieniem na jego misternej intrydze 
kładzie się działalność T.L.Boratini’ego oraz jego fantastycznie dochodowe 
kontrakty na produkcję miedzianej drobnicy szelągowej. 
   We wszystkich czynnych mennicach koronnych Rzeczypospolitej dzieje się w 
roku 1662 dużo i ciekawie, a ponieważ od połowy tego roku aż do ucieczki 
braci Tymfów w roku 1667 wszystkie koronne monety sześciogroszowe są 
sygnowane literami A-T, dla współczesnych badaczy i autorów publikacji 
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katalogowych próbujących zlokalizować miejsce ich produkcji zaczyna się 
„Wielka Pardubicka” – rzadko który nie wyłożył się już na pierwszej 
przeszkodzie. 

KRAKÓW (K62) 
 

 
 
   Jak to już omówiliśmy w poprzednim rozdziale rok 1662 rozpoczynają w 
Krakowie szóstaki posiadające na awersie popiersia typu C (Ryc.117.), bardzo 
szybko jednak i już na dość trwale, bo do końca tego roku emisyjnego 
przechodząc w bardzo charakterystyczny i stosowany także na innych gatunkach 
monet krakowskich typ popiersiowy F (Ryc.118.). 
                                                                     

   
Ryc.117. Popiersie typu C na awersie szóstaka K62.    Ryc.118. Popiersie typu F na awersie szóstaka K62. 
 
   Oba typy szóstaków mają jak widać, prawie identycznie (PO-POL) brzmiące 
legendy otokowe, które dopiero później na awersach typu F będą ulegały 
nieznacznym modyfikacjom także w zakresie brzmienia imienia królewskiego 
oraz skrótów SVE-SV. Dodatkowe zróżnicowanie awersów w obrębie typu 
popiersiowego F będzie można przeprowadzić na podstawie obecności lub 
nieobecności na nich obwódek wewnętrznych oraz szczegółów kompozycji i 
interpunkcji .  
   Rewersy utrzymują się w tradycyjnej stylistyce swych poprzedników – 
posiadają proste tarcze herbowe, Pogoń typu krakowskiego z charakterystycznie 
ząbkowaną derką, występują zwykle bez obwódek wewnętrznych, godło 
podskarbiego posiada prawidłowy zwrot w prawo, legendy otokowe natomiast 
charakteryzują się dużym bogactwem stosowanych skrótów oraz częstym 
podziałem skrótu SEX poprzez wstawienie do jego wnętrza godła podskarbiego 
(Ryc.119.;120.).  
              



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE           NR 85                         kwiecień  2010r 
 

5 

 
Ryc.119. Fragment rew. szóstaka K62 typu C A-T.    Ryc.120. Fragment rew. szóstaka K62 typu F  A-T. 
 

   Nie wdając się w szczegółowy podział stosunkowo licznych emisji szóstaków 
K62 ustalimy tylko ogólne ramy klasyfikacyjne, wyróżniając w obrębie obu 
występujących w tym roczniku typów najpopularniejsze warianty awersów z 
pominięciem kryteriów interpunkcyjnych ale z uwzględnieniem kryteriów 
kompozycyjnych (np. obwódek): 
 
Typ C A-T 
   - 1.     IO CASIMI DG REX PO & SV 
   - 2.     IO CASIM  DG REX PO & SV M D L  
 
Typ F A-T 
   - 3.     IO CASIM DG REX POL & SV    M D L 
   - 4.     IO CASIM DG REX POL & SVE M D L 
   - 4.1.  IO CASIM DG REX POL & SVE M D L           z obwódką wewnętrzną na awersie 
   - 5.1.  IO CASIM DG REX POL & SVE M D  L           z obwódką wewnętrzną na awersie 
   - 6.     IO CASI     DG REX POL & SVE M D L 
   - 7.     IO CAS      DG REX POL & SVE M D L 
   - 7.1.. IO CAS      DG REX POL & SVE M D L           z obwódką wewnętrzną na awersie 
 
   Tradycyjnie już, pozostawimy systematykę na tym poziomie klasyfikacyjnym 
– uszczegółowienie odmian poprzez korelację poszczególnych wariantów 
awersów z seriami rewersowymi zabrałoby zbyt wiele czasu i miejsca. 
   Spoglądając na powyższe zestawienie możemy zauważyć, że pominąwszy 
dość nietypowy, noszący znamiona przypadkowości wariant 5.1., pozostałe 
warianty układają się w „układ par” sugerujący, analogicznie jak w latach 
poprzednich, możliwość produkcji dwutorowej, realizowanej jednocześnie za 
pomocą dwu szóstakowych linii produkcyjnych. Pozostawmy jednak tę kwestię 
i spróbujmy zidentyfikować powyższe warianty awersów w dostępnej, 
najpopularniejszej literaturze: 
 

� - Ilustrowany skorowidz... E.Kopickiego poświęca szóstakom rocznika 
1662 z mennicy krakowskiej aż 10 numerów porządkowych (pozycje od 
1654 do 1663), niestety, trafiając tylko dwa razy – naprawdę krakowskie 
są tylko numery : 1660 (ewentualne warianty 1.,2.,3.,4.,7.) oraz 1661 
(warianty 4.1.,5.1.,7.1.). Pozycje 1654-1659 oraz 1663 są wytworami 
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mennicy lwowskiej zaś pozycja 1662 obejmuje szóstaki produkowane w 
mennicy bydgoskiej - o tym jednak w dalszej części „wycieczki”. 

� - Katalog monet polskich... autorstwa panów Kamińskiego i 
Kurpiewskiego nie podaje miejsca wybicia opisywanych monet. Szóstaki 
krakowskie znajdujemy tam ukryte pod numerami od 205 do 211. Pozycja 
205 opisuje monetę z wariantem awersu 7., nie uwzględnia jednak 
możliwości istnienia jej wersji z obwódką wewnętrzną na awersie (7.1.) 
ponieważ pod opisem brak o tym informacji w nawiasach, jak to 
uczyniono w przypadku monet opisanych pod numerami 210 i 211. 
Pozycja 206 mogłaby być monetą odpowiadającą wariantowi 2, jednak 
pomimo zgodnie brzmiących legend na rysunku widnieje wyraźnie 
popiersie typu F. Następna w kolejności pozycja 207 odpowiada 
wariantowi 3, natomiast pozycje 208-211 to różne wersje wariantu 4. To 
wszystko na temat szóstaków K62 w tym opracowaniu. 

� - Ewa Kazimierczak w Tczewskim skarbie monet srebrnych... 
identyfikuje aż 43 (na 408) egzemplarze szóstaków krakowskich rocznika 
1662, niestety, popełnia ten sam błąd, który uprzednio już popełnił 
E.Kopicki – oboje autorzy nie doceniają operatywności Andrzeja Tymfa, 
zupełnie pomijając jego działalność w roku 1662 w mennicach bydgoskiej 
i lwowskiej oraz przypisując produkty tych mennic oznaczone inicjałami 
A-T mennicy krakowskiej. Do tematu wrócimy jednak później, przy 
okazji omawiania działalności obu wymienionych mennic. Wracając do 
zestawienia E.Kazimierczak – na 43 wyszczególnione tam pozycje, 
krakowskich jest tylko 10 (od nr-u 23 do nr-u 32), następne 26 sztuk, 
czyli pozycje 33 – 58, to szóstaki bydgoskie a pozycje 59-62 to szóstaki 
wybite we Lwowie – nr 59 jest sygnowany tylko inicjałami Andrzeja 
Tymfa w odróżnieniu od pozycji 60-62, na których połączone inicjały Ac-
pT oznaczają kooperację Tymfa z Christianem Pfahler’em. Silnie wytarte 
pozycje 63-65 mają wszystkie cechy szóstaków bydgoskich. Wśród stricte 
krakowskich monet opisanych w omawianym zestawieniu jedna jest 
wyjątkowa, stanowi bowiem jedyny znany egzemplarz monety 
potwierdzającej istnienie wariantu 1. – jest to pozycja 23, nr inw. 145 
(Ryc.121.). Pozostałe pozycje, które z całą pewnością możemy zaliczyć 
do szóstaków krakowskich czyli numery 24 – 32, to monety wariantów 3., 
4. i 7. 

� - W “labiryncie” Catalogue de la Collection... hr. E.Hutten-Czapskiego, 
jeśli tylko dysponujemy wolnym czasem i odpowiednią dozą wytrwałości, 
odnaleźć możemy siedem egzemplarzy szóstaków rocznika 1662, które 
bez wahania przypisać możemy mennicy krakowskiej. Są to: poz. 2212 
(wariant 2.), poz. 2213 (4.), poz. 2214 (4.), poz. 2215 (5.1.), poz. 7665 
(7.), poz. 9827 (3.) oraz poz. 10352 (4). Na podkreślenie zasługuje tu 
pozycja katalogowa 2215 czyli wariant awersu 5.1. z małą literą L nad 
koroną w zakończeniu legendy – wariant ten nie figuruje w żadnym 
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innym opracowaniu monet tego okresu a hr. Hutten-Czapski jest jedynym, 
który go zauważa. 

�  warto w tym miejscu przypomnieć słowa prof. M.Gumowskiego z 
opracowania p.t. Mennica bydgoska z roku 1955, dotyczące szóstaków 
koronnych z omawianego okresu i mogące z powodzeniem stanowić 
motto niniejszej pracy: 

 
„Z tego powodu (braku wyraźnych cech przynależności do określonej mennicy 
– przyp. aut.) zrezygnować trzeba ze szczegółowego opisu ich niezliczonych 
odmian i zostawić to przyszłym badaniom.” 

      - chwała profesorowi za wstrzemięźliwość. 
 
   Przejdźmy do zilustrowania powyższych treści i spróbujmy odnaleźć w 
dostępnych zbiorach lub archiwach „nosicieli” wymienionych wariantów 
awersów: 

 
Ryc.121. Szóstak koronny K62 C A-T odmiany 1. Kaz.23/145. Zbiór Muzeum Archeologicznego w 

Gdańsku. 
Źródło: Tczewski skarb monet srebrnych z pocz. XVII w. E.Kazimierczak Gdańsk 1990. 

 
Ryc.122. Szóstak koronny K62 C A-T odmiany 2. Moneta nie notowana. Zbiór prywatny. 
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Ryc.123. Szóstak koronny K62 F A-T odmiany 3. KK.207/205 hybryda katalogowa. Zbiór prywatny. 

 
 
 

 
Ryc.124. Szóstak koronny K62 F A-T odmiany 4. KK.210. Zbiór prywatny. 
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Ryc.125. Szóstak koronny K62 F A-T odmiany 4.1. KK.210. Zbiór prywatny. 

 
Ryc.126. Fragment awersu oraz rewers szóstaka koronnego K62 F A-T odmiany 5.1. Cz.2215. Zbiór 

prywatny . 

 
Ryc.127. Szóstak koronny K62 F A-T odmiany 6. Odmiana nie notowana.. Źródło: 

www.CoinArchives.com. 
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Ryc.128. Szóstak koronny K62 F A-T odmiany 7. KK.205. Zbiór prywatny . 

 
Ryc.129. Szóstak koronny K62 F A-T odmiany 7.1. Moneta nie notowana. Zbiór prywatny. 

 
 

   Udało się zilustrować wszystkie wymienione w zestawieniu warianty awersu 
co jednak nie oznacza, iż ich spis został zamknięty. Wręcz przeciwnie – 
dokładniejsze przyjrzenie się temu tematowi może ujawnić jeszcze wiele nie 
opisanych w literaturze wariantów awersów tych monet i to wcale nie na ich 
najniższym, interpunkcyjnym poziomie klasyfikacyjnym. Dalsze 
uszczegóławianie systematyki o kolejne szczeble klasyfikacyjne może także 
spowodować, iż bardzo liczna rodzina tych szóstaków pomimo niezbyt 
wysokiego poziomu artystycznego (a może właśnie dzięki niemu ?) stanie się 
wdzięcznym tematem kolekcjonerskim. 
   Pomijając dość nielicznie reprezentowany, stosunkowo rzadki typ C, szóstaki 
krakowskie rocznika 1662 stanowią grupę monet o bardzo zwartej 
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charakterystyce typologicznej – niepowtarzalny sposób przedstawiania popiersia 
królewskiego oraz swoista i bezpretensjonalna kompozycja rewersów pozwala 
nawet niewprawnemu oku na bezbłędną identyfikację oraz precyzyjne 
rozpoznanie miejsca ich pochodzenia. 
 
 

POZNAŃ 1662 (P62) 
 
 
 

   Wskutek wydarzeń częściowo już opisanych w poprzednim rozdziale, dnia 29 
marca 1662* Krzysztof Żegocki rezygnuje z dzierżawy mennicy poznańskiej, 
którą na trzy najbliższe miesiące (do 01 lipca 1662) obejmuje we władanie 
Andrzej Tymf. Nie znamy, czy raczej należałoby powiedzieć: nie umiemy 
zidentyfikować żadnych monet wybitych przez Tymfa w mennicy poznańskiej 
w tym okresie, więc przyjęło się uznawać, iż była ona czynna tylko w 
pierwszym kwartale roku 1662. Nie od rzeczy jednak byłoby przypomnieć, iż 
ówczesne działania Andrzeja Tymfa odznaczały się bezkompromisową chęcią 
powetowania strat materialnych, jakie w swoim mniemaniu poniósł piastując 
eksponowane ale mało lukratywne stanowisko wardajna generalnego. Nie jest 
przy tym wykluczone, iż dodatkowej motywacji w tej materii dostarczały mu 
wysoce dochodowe przedsięwzięcia Tytusa Liwiusza Boratini’ego. 
   W tych okolicznościach mogłoby się zdarzyć, iż Andrzej Tymf po przejęciu 
mennicy poznańskiej nie od razu zamknął to dobrze przecież prosperujące 
przedsiębiorstwo, tym bardziej, że musiał prawdopodobnie regulować za nie 
czynsz dzierżawny. Załóżmy, iż tak się stało w rzeczywistości – gdzie w takim 
razie powinniśmy szukać śladów jego ówczesnej, poznańskiej działalności ? 
Istnieją dwie możliwości – obie może nieco „naciągane” i zbyt słabo 
podbudowane dowodami, niemniej zasługujące na wzmiankę, a w przyszłości, 
być może, na nieco bardziej rzetelną analizę. 
   Pierwsza z możliwości: Andrzej Tymf przejąwszy mennicę poznańską 
nakazuje Gilli’emu dokończenie aktualnie realizowanej produkcji menniczej do 
pełnego wyeksploatowania zestawów stempli jakie są w niej dostępne – w tym 
przypadku emisje, z których zysk trafił do kieszeni Tymfa są nie do odróżnienia 
od poprzedzającej je produkcji na rzecz Krzysztofa Żegockiego i nie mamy 
najmniejszych szans na ich identyfikację, odnalezienie natomiast jakichkolwiek 
zapisków czy dokumentacji ich dotyczącej jest z góry skazane na 
niepowodzenie ze względu na wątpliwy status prawny takiego procederu. 
Możliwość druga: być może moglibyśmy odnaleźć hipotetyczną produkcję 
mennicy poznańskiej wśród części bardzo licznej populacji szóstaków   
oznaczanych inicjałami Andrzeja Tymfa z awersami typu C (Ryc.131.) oraz o 
 

*- „Niektóre wiadomości o mennicach...” W.Kostrzębski, Wiadomości Numizmatyczno-
Archeologiczne nr 2 i 3,  Kraków 1898. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE           NR 85                         kwiecień  2010r 
 

12 

rewersach bliźniaczo wręcz podobnych do rewersów szóstaków poznańskich 
sygnowanych przez Gilli’ego (N-G) – bez wątpienia są one autorstwa jednego 
rytownika (Ryc.130.). 
 

 

 
Ryc.130. Rewersy szóstaków koronnych z 1662 autorstwa jednego rytownika, sygnowane inicjałami trzech  

różnych przedsiębiorców menniczych. Archiwum autora. 

   Szóstaki te uważane są, zupełnie słusznie zapewne, za pierwsze emisje 
bydgoskie Tymfów po sprowadzeniu do tego miasta poznańskiej ekipy 
rytowniczej – z inicjałami Tomasza bite w okresie od kwietnia do czerwca oraz 
sygnowane przez Andrzeja od lipca 1662 roku (Ryc.130.;131.). I tu nasuwa się 
wątpliwość – albo przeprowadzka wzmiankowanej ekipy rytowniczej była silnie 
skomplikowanym przedsięwzięciem logistycznym i trwała na tyle długo aby 
szóstaki ich autorstwa wybite z inicjałami T-T rzeczywiście zasługiwały dziś na 
miano ekstremalnie rzadkich albo... w kwietniu i maju brali oni udział w 
poznańskiej produkcji szóstaków z inicjałami A-T typu bydgoskiego (C A-T) i 
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dopiero w czerwcu zainstalowali się na Wyspie Młyńskiej* w Bydgoszczy 
tworząc szóstaki typu C T-T oraz przyczyniając się do powstania równie 
rzadkich szóstaków hybrydowych zanim, być może, powrócili do 
kontynuowania zainicjowanej w Poznaniu emisji szóstaków typu C Andrzeja 
Tymfa. (Ryc.131.) W tym przypadku także nie mamy najmniejszych szans na 
odróżnienie produkcji poznańskiej od produkcji bydgoskiej ponieważ w obu 
miastach zastosowano by te same stemple mennicze, ale w odróżnieniu od 
pierwszej możliwości pojawia się tu już całkiem realna szansa odnalezienia 
ewentualnych śladów tego przedsięwzięcia w stosownych archiwach. 

 

 
Ryc.131. Awersy szóstaków koronnych z 1662 typów D i C autorstwa jednego rytownika, na monetach 

sygnowanych przez trzech różnych przedsiębiorców menniczych (por. Ryc.130.). Archiwum autora. 
 
*- Wyspa Młyńska – wyspa na rzece Brdzie w centrum Bydgoszczy, na której, w północno-
wschodniej jej części, zlokalizowano budynki mennicy z XVII wieku. Dzisiaj unikalny w 
skali krajowej kompleks muzealny poświęcony m. in. historii pieniądza - siedziba 
Europejskiego Centrum Pieniądza.  
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   Pozostawmy jednak na razie te hipotezy i załóżmy, iż zamknięcie mennicy 
poznańskiej z końcem marca 1662 miało charakter definitywny. 
  Szóstaki P62 z pierwszego kwartału tego roku całkowicie utrzymują się w 
stylistyce swych poprzedników i posiadają identyczną z nimi kompozycję obu 
stron monety (Ryc.130.;131.). Tak jak w roku ubiegłym występują w obrębie 
tylko jednego typu D N-G i można je podzielić na trzy główne odmiany 
napisowe awersów: 
 

- 1.   IO CAS DG REX <-ś- POL & S M D L 
- 2.   IO CAS DG REX <-ś- POL & S M D L P 
- 3.   IO CAS DG REX <-ś- POL & S M D L R P    

 
- których numerację, w przypadku występowania obwódki wewnętrznej 
wzbogacamy o dodatkową cyfrę (np. 1.1.), w przypadku zróżnicowania 
interpunkcyjnego lub kompozycyjnego wyposażamy opcjonalnie w małe litery 
alfabetu (np.1a.1.), duże litery alfabetu rezerwując do późniejszego oznaczania 
poszczególnych serii rewersowych. 
 
 
 

    Tradycyjnie już, przejdźmy do przeglądu dostępnej literatury, równie 
tradycyjnie pomijając autorów o największych skłonnościach do pseudologii –  
 

� - Edmund Kopicki w Ilustrowanym skorowidzu pieniędzy polskich... 
dzieli wszystkie emisje szóstaków P62 na cztery grupy, opisując je 
odpowiednio pod numerami:  

 
1646 -  N-G bez obwódek 
1647 -  N-G obwódka przy popiersiu 
1648 -  N-G obwódka przy tarczach 
1649 -  N-G obwódki po obu stronach 
 
   Autor uznaje wszystkie wymienione grupy monet za popularne i nie 
nadaje im żadnego oznaczenia stopnia rzadkości. Oba zilustrowane w 
Tablicach skorowidza szóstaki (1646 i 1648) to przedstawiciele 
szerokiej odmiany 2. (SMDLP).  
    

   Jak widzimy, umieszczając pozycje 1648 i 1649 na jednym poziomie 
systematyki z pozostałymi dwoma grupami, autor opracowania postuluje 
równouprawnienie klasyfikacyjne obu stron monety. Systematyka oparta na 
takich przesłankach w zupełności odpowiada ogólnym założeniom 
programowym skorowidza, jednak jej zastosowanie nie pozwoliłoby nam 
niestety, na dokładne, a przy tym wystarczająco jasne i przejrzyste, 
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scharakteryzowanie całej populacji szóstaków koronnych emitowanych w 
omawianym okresie. 
 

� - Katalog monet polskich... Kamińskiego-Kurpiewskiego opisuje trzy 
szóstaki poznańskie z 1662 roku, w miarę precyzyjnie wpisując się w 
ramy klasyfikacyjne proponowanych powyżej odmian szerokich – 
pozycja 201 tego katalogu to szóstak odmiany 1. (SMDL), pozycja 
202 to szóstak odmiany 2. (SMDLP), natomiast szóstak oznaczony 
numerem 203 to przedstawiciel szerokiej odmiany 3. (SMDLRP). 
Katalog ten nie rozpieszcza nas nadmiernie, bowiem nie przewiduje 
występowania wariacji tych monet z obwódkami wewnętrznymi na 
jakiejkolwiek ze stron monety. Autorzy nie zamieścili ponadto 
ilustracji opisywanych monet, a ogólnie uznając je za popularne, 
jedynie przedstawicielowi odmiany 2. (KK.202.) nadali, z niezupełnie 
jasnych pobudek, oznaczenie stopnia rzadkości R. 

 
� - W opracowaniu skarbu tczewskiego znajdujemy tylko dwie (na 408) 

pewnie zidentyfikowane sześciogroszówki poznańskie z 1662 roku. 
Egzemplarz opisany pod numerem 514/138 potwierdza istnienie 
szóstaków z obwódkami wewnętrznymi po obu stronach monety - jest 
on jednocześnie przedstawicielem szerokiej odmiany 2. (SMDLP), 
którą zgodnie z przyjętymi powyżej założeniami możemy 
sprecyzować zatem do postaci 2.1. Drugi z wymienionych szóstaków 
występujący pod numerem 513/341 wydaje się być omyłkowo 
opisany, ponieważ postuluje istnienie nieznanej dotychczas odmiany o 
zakończeniu legendy otokowej awersu w formie SDLP. 

 
 
� - W zbiorze hr. Hutten-Czapskiego możemy odnaleźć trzy 

egzemplarze omawianych monet – pod numerem 7662 ukrywa się 
przedstawiciel szerokiej odmiany 1. (SMDL), pod numerem 2208 
znajdziemy reprezentanta odmiany 2. (SMDLP), natomiast numerem 
10351 oznaczony jest szóstak z obwódką wewnętrzną na awersie i 
zakończeniem legendy otokowej SMDLRP, co pozwala nam 
zakwalifikować go do odmiany 3.1. 
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KILKA PRZYKŁADÓW SZÓSTAKÓW P62 
 
 
 

Ryc.132. 

 
Szóstak koronny P62 D N-G odmiany 1. WCN aukcja nr 22 pozycja 0424. 

 
 

Ryc.133. 

 
Szóstak koronny P62 D N-G odmiany 2. WCN aukcja nr 29 poz. 0529. 

 
 
    W ramach podsumowania chciałbym zwrócić uwagę na podobny do 
zastosowanego w roku ubiegłym proces stopniowego rozwijania legendy 
otokowej awersów - zastanawiając się nad potrzebą takiego różnicowania 
stempli możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć jego nieprzypadkowy, 
zapewne rozliczeniowy charakter.  
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    Pozostało mi jeszcze zaprezentować przedstawiciela odmiany 3. (Ryc.134.) i 
na tym zakończymy przegląd skromnych dokonań mennicy poznańskiej w 1662 
roku.  
 
Ryc.134. 

 
Szóstak koronny P62 D N-G odmiany 3. Kolekcja prywatna. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Piotr L.Czarnecki 
Solec Kujawski 
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Komentarz do notki z 84/2009 nr GZN 
Dziwny szóstak koronny Jana Kazimierza z 1657 roku 

 
 Pod takim tytułem zamieszczono notatkę autorstwa Wojciecha 
Niemirycza w 84/2010  numerze GZN . Autor zasugerował by Piotr L. 
Czarnecki  zechciał pochylic się nad tym przypadkiem. Zwróciłem się do Pana 
Piotra Czarneckiego z prośbą o komentarz. Poniżej przytraczam fragment listu 
prywatnego (za zgodą autora) komentującego w nieco żartobliwym tonie ten 
bardzo ciekawy przypadek. 
„…Co do bardzo ciekawej skądinąd sprawy poruszonej przez p. Wojciecha 
Niemirycza chciałbym ze szczególnym naciskiem przestrzec przed wyciąganiem 
jakichkolwiek wniosków czy formułowaniem zapytań na podstawie li tylko 
rysunków ze wspominanego katalogu panów Kamińskiego i Kurpiewskiego. Z 
całym szacunkiem dla obu autorów równie cennym materiałem do badań 
numizmatycznych są fusy po kawie po turecku a nieliczne w miarę wierne 
wizerunki monet w tym katalogu zostały po prostu żywcem zerżnięte z 
Catalogue... i są autorstwa m'me Hutten-Czapskiej. Pisałem na ten temat w 
monografii szóstaków krakowskich z 1658 zamieszczonej w B.N.2009/1 (353), 
w której pozwoliłem sobie tytułem eksperymentu wnioskować także na 
podstawie rysunków katalogowych. Podkreślam słowo "także" - rysunki, jeśli w 
ogóle brać je pod uwagę, nie mogą stanowić jedynego źródła informacji i 
wyjątkowo marnie nadają się aby je traktować jako materiał porównawczy. A 
zatem - bez możliwości obejrzenia "na żywo" omawianego szóstaka 
kazimierzowskiego z popiersiem Zygmunta III (KK.138) i porównania jego 
wszystkich istotnych cech z analogicznymi cechami domniemanych krewnych 
nie odważę się sformułować żadnych poważnych tez na ten temat. 
Jeśli zaś miałbym zastosować zasady szeroko pojmowanej mniemanologii to 
mogę stwierdzić co następuje - 
- jeśli koniecznie nie chcemy obarczyć winą za wyemitowanie tego szóstaka 
Szwedów w okupowanej mennicy krakowskiej to z grupy podejrzanych 
spokojnie możemy wykluczyć Lorenza Bandinelli'ego oraz Lwów jako miejsce 
przestępstwa, ale już tak spokojnie nie wykluczałbym Hieronima Pinocci'ego i 
Opola jako miejsca dokończenia przekuwania sreber sakralnych w lutym 1657 
roku, za czym dodatkowo mogłyby przemawiać możliwe późniejsze relacje 
autora stempla tej monety z Tomaszem Tymfem zarządzającym podówczas 
mennicą opolską. 
W grupie podejrzanych umieściłbym także miejscowość o nazwie Łysianka oraz 
hetmana Piotra Doroszeńkę, który wprawdzie działał czynnie w "mennictwie" 
dopiero pod koniec lat 60 XVII stulecia, jednak jego radosna twórczość oparta 
na umiejętnościach byłych mincerzy lwowskich lekce sobie ważyła datowanie 
swych wyrobów i niewykluczone że ów odmieniec (szóstak KK.138 rzecz 
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jasna) stamtąd swe nieprawe korzenie wywodzi. Przeciwko tej "kanciepcji" 
przemawia wprawdzie dość porządna jak na warunki polowe "fabryka" ale... 
To tyle tytułem "pogdybania" w poruszanym temacie - być może kiedyś 
popełnię coś poważniejszego na ten temat pod warunkiem jednak, jak 
wspomniałem wyżej, bezpośredniego dostępu do monet…” 
 

Piotr L. Czarnecki 
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