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Od redakcji 
 
 
 

Przedstawiamy naszym Czytelnikom kolejną piątą część opracowania pt; 
„SZÓSTAKJ KAZIMIERZOWSKIE II DEKADY PANOWANIA -KRÓTKA 
WYCIECZKA PO MENNICACH KORONNYCH" znanego już  znakomitego 
autora Piotra L. Czarneckiego. 

W poprzednich numerach (81/2009 , 82/2009, 85/2010, 88/2010) 
Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych ukazahy się cztery części pionierskiego 
opracowania dotyczącego gruntownej analizy odmian szóstaków Jana 
Kazimierza z lat 1659 — 1660 oraz z roku 1661 i 1662 (mennice Kraków, 
Poznań, Bydgoszcz). Obecnie Autor opisuje szóstaki z 1662 roku z mennicy 
lwowskiej 

Mamy nadzieję, ze i ta część opracowania zostanie życzliwie przyjęta 
przez Czytelników tak jak dotychczasowe opublikowane cztery części. 
 
 
 

Aleksander M. Kuźmin 
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LWÓW 1662 (L62) 
 
   Przystępując do omawiania szóstaków lwowskich rocznika 1661 w 
poprzedniej części opracowania skonstruowałem następujące zdanie: „ Ilość 
typów i odmian wydaje się być w rocznikach 1661 i 1662 rekordowa, a próby 
ujęcia ich w ramy klasyfikacyjne co najmniej trudne.” Opracowanie szóstaków 
L61 okazało się jednak spacerem w gęstym co prawda, ale tylko zagajniku, w 
porównaniu z dżunglą emisji roku 1662 – aby te rzetelnie sklasyfikować 
należało wyposażyć się w solidną maczetę. Po jej szczęśliwym znalezieniu i 
skutecznym zastosowaniu z niemałym zakłopotaniem stwierdziłem, iż najbliższe 
prawdzie w zacytowanym na wstępie zdaniu są słowa „wydaje się”. Ale, po 
kolei... 
   Dla łatwiejszego przyswojenia omawianej problematyki wskazanym będzie 
przypomnienie sobie wyglądu występujących na szóstakach L62 popiersi 
królewskich typu B2 i E1*: 
 

   
 

Ryc.146. Popiersia królewskie typu B2 i E1 na awersach szóstaków koronnych L62. 
Archiwum autora. 
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   Jak widzimy na Ryc.146. typ B2 nie posiada na piersi władcy tak 
charakterystycznej dla typów D i D1, nitowanej krawędzi napierśnika i jest 
tożsamy treścią z bydgoskim typem B**, lekko różniąc się od niego tylko 
formą: m.in. np. zamiast wyraźnie zarysowanej kollany Orderu Złotego Runa 
występuje tu tylko schematycznie ujęta wstęga orderowa. Najlepsze 
odwzorowanie tego typu popiersiowego, jak już wspomniałem w rozdziale II., 
znajduje się na awersie lwowskiego próbnego talara koronnego Giovanni’ego 
Baptisty Amuretti’ego*** z roku 1661. Przedstawiony natomiast obok „wąski” 
typ popiersiowy E1, to wyraźne echo „koronkowego kołnierza” z awersów 
szóstaków K60 i K61 Tytusa Liwiusza Boratini’ego****. Oba przedstawione 
popiersia królewskie z końcem roku 1662 zlewają się na szóstakach 
sygnowanych inicjałami Ac-pT w jedno, tworząc nową, charakterystyczną tylko 
dla tych emisji szóstaków, „wąską” formę popiersia królewskiego typu B2’ 
(Ryc.147.).  
* - szerzej na temat propozycji podziału typologicznego popiersi lwowskich w rozdziale II. – 
Lwów 1660. (G.Z.N. NR 81/2009). 
** - patrz rozdział II.-Bydgoszcz 1660. (G.Z.N. NR 81/2009). 
*** - notka n.t. G.B. Amuretti’ego - patrz rozdział II. – ROK 1660 (G.Z.N. NR 81/2009). 
**** - patrz rozdział II.– Kraków 1660 (G.Z.N. NR 81/2009) oraz rozdział III.– Kraków 1661 
(G.Z.N. NR 82/2009). 

  
 

Ryc.147. Szóstak koronny L62 typu B2’ Ac-pT 3.  z „wąską” form ą popiersia 
królewskiego. Zbiór prywatny. 

 

   Wśród mrowia różnobrzmiących legend awersów szóstaków L62 daje się 
zauważyć dość klarowny podział na trzy podstawowe ich grupy, zróżnicowane 
formą skrótów imienia królewskiego. Legendy te w zestawieniu z ewolucją, czy 
może raczej należałoby powiedzieć dewolucją* popiersi królewskich, pozwalają 
ująć się w wyraźny ciąg chronologiczny: 
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1. IOAN CASI ... 
 

2. IO CASIM... 
 

3. IOAN CASIM… 
 
   Forma 1. – IOAN CASI jest charakterystyczna tylko dla emisji G.B. 
Amuretti’ego z początku roku; po niej nastaje forma 2. – IO CASIM (Ryc.146.), 
masowo występująca na monetach wszystkich lwowskich przedsiębiorców 
menniczych aktywnych w omawianym roku lecz, jak się później okaże, 
wyłącznie w parze z popiersiem typu B2; rok zamykają szóstaki z legendą typu 
3. – IOAN CASIM (Ryc.146. i 147.), charakterystyczną z kolei tylko dla 
szóstaków z „wąskimi” popiersiami typu B2’ i E1 sygnowanych na rewersach 
podwójnymi inicjałami Andrzeja Tymfa i Christian’a Pfahler’a**- Ac-pT. 
   Szóstaki lwowskie rocznika 1661 charakteryzuje podobny podział na trzy 
zasadnicze formy legend awersów, lecz na tym podobieństwa się kończą – tam 
całość populacji monet mieści się w obrębie działalności jednego tylko 
przedsiębiorcy menniczego (G.B. Amuretti’ego) i występuje w zaledwie dwóch 
typach popiersiowych (D1 i B2), jeśli przymkniemy oko na nieliczne 
egzemplarze typu D GB-A z początku roku.  
 
* - łac. devolutum, - „staczać się, spadać” – wprawdzie jest to określenie zaczerpnięte z 
języka prawniczego, ale wydaje się bardziej przystające do opisywanych realiów niż 
wyświechtane „dewaluacja” lub „deprecjacja”. 
** - patrz notka n.t. Christiana Pfahler’a w rozdziale III. – Kraków 1661 (G.Z.N. NR 82/2009, 
str.6.). Przy okazji - mała errata: w przypisie tym pominąłem jednego z ważniejszych 
członków tej dotychczas niezbyt dobrze poznanej rodziny przedsiębiorców menniczych – 
Daniell Ffaller był wardajnem przysięgłym zatrudnianym przez N. Gilli’ego w mennicy 
poznańskiej w latach 1660-1662 (patrz PRZYPISY poz. nr 7). 
 
  Klasyfikując szóstaki L62 nie można już liczyć na podobny komfort, bowiem 
w tym roczniku sygnują swe wyroby aż trzej przedsiębiorcy menniczy – 
Giovanni Baptista Amuretti (GB-A), Andrzej Tymf (A-T) oraz Christian Pfahler 
jako plenipotent tego ostatniego (Ac-pT).  
Podobnie jak Amuretti w roku ubiegłym, wykorzystują oni na awersach także 
tylko dwa zasadnicze typy popiersi królewskich (B2 i E1), ale łączą je za to w 
dość trudnych zrazu do uchwycenia konfiguracjach z trzema podanymi wyżej 
formami legend otokowych. 
 Nawet ograniczając próby klasyfikacji szóstaków L62 tylko do analizy ich stron 
głównych niełatwo odnaleźć w tym labiryncie typów, odmian i wariantów jakąś 
nić Ariadny, niemniej spróbujemy to uczynić. Aby nie marnotrawić czasu i 
papieru dokonamy tego od razu w najbardziej prawdopodobnym ujęciu 
chronologicznym : 
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Zestawienie głównych cech typologicznych występujących na szóstakach 
L62 . 

(kolejno: typ popiersia władcy, inicjały wytwórcy,  forma legendy otokowej 
awersu) 

 
- B2  GB-A   1 
- B2  GB-A   2 
- B2  A-T      2 
- B2  Ac-pT  2 
- B2’ Ac-pT  3 
- E1  Ac-pT  3 

 
   Większej ilości typów szóstaków L62, wbrew pozorom, niema.  
   Krótkie uzupełnienie wniosków : jak widzimy, forma 1. legendy otokowej 
występuje tylko u G.B. Amuretti’ego, wyłącznie na szóstakach z popiersiem 
królewskim typu B2. Forma 2. legendy jest także charakterystyczna tylko dla 
typu popiersiowego B2, lecz występuje już na monetach wszystkich trzech 
przedsiębiorców, będąc przy tym dla szóstaków sygnowanych inicjałami A-T 
formą wyłączną. Forma 3. natomiast, jest charakterystyczna tylko dla emisji 
Christian’a Pfahler’a i występuje wyłącznie z „wąskimi” typami popiersiowymi 
B2’ i E1, będąc dla nich obu jedyną spotykaną formą legendy.  
 

 
 

Ryc.148. „Wąskie” popiersia królewskie typów B2’ i E1 na awersach szóstaków 
koronnych L63. Archiwum autora. 

 
      Uogólniając : w roczniku 1662 „króluje” władca typu B2 stosowany od 
początku roku menniczego przez G.B. Amuretti’ego, kontynuowany na 
awersach nielicznych emisji szóstaków Andrzeja Tymfa oraz przejęty w drugiej 
połowie roku przez snycerzy Christian’a Pfahler’a, którzy jednak u schyłku 
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omawianego roku zamieniają ten wizerunek na „wąskie” popiersia typu B2’ i 
E1. Ta ostatnia okoliczność mogłaby wskazywać, że szóstaki E1 Ac-pT 3. są 
międzyrocznikową emisją pomostową, jednakże w mennicy lwowskiej nic nie 
jest tak proste i oczywiste jakby się to mogło wydawać na pierwszy rzut oka – 
sześciogroszówki lwowskie z roku 1663 posiadają na awersach obok 
standardowego typu B2, także obydwa stosowane w roku uprzednim, „wąskie” 
typy popiersiowe (Ryc.148.). 
   Teraz trochę kalendarium : kontrakt dzierżawny mennicy lwowskiej G.B. 
Amuretti’ego kończy się 1 lipca 1662, od tego też dnia A. Tymf nabywa do niej 
oficjalnych praw na mocy ustaleń wynikających z kontraktu o „mennicy 
generalnej krakowskiej”*. Nie podlega dla mnie dyskusji fakt, iż Tymf 
przejmuje tę mennicę osobiście i „własnoręcznie”, a niezbędny dla rzetelnego 
przeprowadzenia tej czynności okres czasu zaznacza się we Lwowie szóstakami 
typu B2 A-T 2. Względna rzadkość tych monet świadczy o jego stosunkowo 
krótkim, najwyżej kilkutygodniowym pobycie, podczas którego musiał jednak 
zdążyć zreorganizować przedsiębiorstwo oraz określić ostateczny zakres 
kompetencji nowo ustanowionego w mennicy pełnomocnika - zastępcy. Tym 
ostatnim, jak wynika z najbardziej prawdopodobnej interpretacji inicjałów Ac-
pT na rewersach późniejszych emisji szóstakowych, został Christian Pfahler, 
którego zapewne Andrzej Tymf przywiózł do Lwowa „w teczce”, ponieważ 
uprzednio znany był on z działalności mincmistrza w piastowskich mennicach 
śląskich**. 
   Coś więcej o tych niezmiernie ciekawych wydarzeniach uda się jednak 
powiedzieć dopiero pod warunkiem uzyskania pełniejszego dostępu do 
przebogatych źródeł archiwów lwowskich. 
   Zakładając, iż większość istotnych warunków współpracy obaj panowie 
omówili w trakcie podróży do Lwowa, szóstaki spod znaku podwójnych 
inicjałów Ac-pT możemy zacząć datować od początków września omawianego 
roku pozostawiając lipiec i sierpień dla sześciogroszówek opatrzonych 
sygnaturą A-T. Jeśli rzeczywiście tak się stało, to przyjmując podobny poziom 
produkcji menniczej dla wszystkich trzech przedsiębiorców działających we 
Lwowie w roku 1662 i uwzględniając ilość znanych odmian szóstaków tego 
rocznika, wzajemny stosunek rzadkości występowania szóstaków L62 
sygnowanych inicjałami GB-A, A-T i Ac-pT moglibyśmy przyjąć jako prostą 
proporcję 6:2:4.  
   Tezę tę jednak zdaje się podważać nieco inna struktura występowania tych 
monet na rodzimym rynku numizmatycznym, która sugeruje raczej proporcje 
8:1:3 – fakt ten można łatwo uzasadnić nieco bardziej uprzywilejowaną pozycją 
Amuretti’ego w realiach lwowskich (zrutynizowanie relacji ze środowiskiem, 
wszelkich aspektów procesu technologicznego, logistyki i mechanizmów 
pozyskiwania kruszcu i.t.p.) oraz zintensyfikowaniem produkcji w obliczu 
zbliżającej się utraty zysków z dochodowego przedsiębiorstwa. Identyczna 
stylistyka rysunku stempli obu stron monety oraz zbliżona do poprzednich 
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jakość lwowskich emisji szóstakowych A. Tymfa może dowodzić wprawdzie 
przejęcia pełnego personelu przedsiębiorstwa, nie sądzę jednak, aby Amuretti 
przekazał „swoją” mennicę bez pozostawienia utrudnień, które znacząco mogły 
wpłynąć na ograniczenie produkcji w pierwszej jej fazie.  
   Dokładniejsze badania statystyczne z uwzględnieniem metrologii i wielkości 
poszczególnych emisji mogłyby rzucić nieco więcej światła na te zagadnienia, 
teraz jednak powróćmy do zasadniczego tematu rozważań. 
 
 
* - patrz PRZYPISY poz. nr 5 i 6. 
** - patrz przypis w Rozdziale III – ROK 1661 (G.Z.N. NR 82/2009, str.6.). 
 
   Pora zajrzeć do wnętrza „dżungli” – poprzednio zaprezentowane zestawienie 
cech typologicznych spróbujemy wypełnić treścią legend otokowych znanych 
wariantów awersów: 
 

Zestawienie wariantów awersów szóstaków koronnych L62. 
 
 
typ B2 GB-A 1. 
 
  1. IOAN CASI  DG <Ś- REX PO     ET SVE  
  2. IOAN CASI  DG <Ś- REX POL  ET SVE 
 
typ B2 GB-A 2.   
 
  1. IO   CASIM   DG <Ś- REX PO     ET SVE  
  2. IO   CASIM   DG <Ś- REX POL  ET SVE 
  3. IO   C’ASIM  DG <Ś- REX POL  ET SVE  
  4. IO   CASIM   GG <Ś- REX POL  ET SVE  (zamiast D odwrócone o 180 stopni G) 
  5. IO   CASIM   DG <Ś- RES  POL  ET SVE  
  6. IO   CASIM   DG <Ś- REX POL  ET EVS  (odwrócona kolejność punc SVE) 
  7. IO   CASIM   DG        REX POL  ET SVE  
  8. IO   CASIM   DG        PEX  POL  ET SVE 
 
typ B2 A-T 2. 
 
  1. IO   CASIM  DG  <Ś-  REX PO     ET SVE  
  2. IO   CASIM  DG  <Ś-  REX POL  ET SVE 
  3. IO   CASIM  DG (<Ś-) REX POL  ET SVE  
  4. IO   CASIM  DG          REX  POL  ET SVE   
 
typ B2 Ac-pT 2. 
 
  1. IO   CASIM  DG (<Ś-)  REX PO     ET SVE  
  2. IO   CASIM  DG  <Ś-   REX POL   ET SVE 
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typ B2’ Ac-pT 3. 
 
  1. IOAN  CASIM  DG        REX PO     ET SVE  
  2. IOAN  CASIM  DG        REX POL  ET SVE 
 
typ E1 Ac-pT 3. 
 
  1. IOAN  CASIM  DG        REX POL  ET SVE  
  2. IOAN  CASIM  DG        REX POL  ET SVECI 
  3. IOAN  CASIM  DG <Ś- REX POL  ET SVE  
  4. IOAN  CASIM  DG(<Ś-)REX POL  ET SVE 
 
   Krótkie podsumowanie natury arytmetycznej : dwa zasadnicze typy popiersi 
królewskich, trzech przedsiębiorców menniczych, trzy formy legendy otokowej 
awersów, sześć typów monet i dwadzieścia dwa warianty ich awersów - 
przyjmując średnio po cztery do pięciu serii rewersowych na każdy wariant 
awersu plus przegapione/nierozpoznane dotychczas warianty cierpliwie 
pokrywające się patyną w zakurzonych szufladach różnej maści kolekcji i 
zbiorów, otrzymamy około 120 odmian sześciogroszówek lwowskich  rocznika 
1662!  
   Zaiste, tempo produkcji imponujące: zakładając, iż czynna była tylko jedna 
linia technologiczna – co dwa dni nowy stempel rewersu, co tydzień zmiana 
stempla strony głównej!* 
   Jakie implikacje możemy dostrzec w tle powyższych rozważań ? Jest ich wiele 
– od wyraźnie przebijającej się na pierwszy plan chęci maksymalizacji zysku na 
bardzo dochodowych emisjach szóstakowych, poprzez towarzyszący temu 
faktowi intensywny drenaż ówczesnego rynku srebra, sugerujący swą skalą 
bardzo prawdopodobne nieprzestrzeganie zakazu przekuwania pieniądza 
krajowego, aż po zrozumiały już teraz, niski poziom artystyczny rysunku oraz 
imponującą liczbę pomyłek i niedoróbek snycerskich.  
   Przyjrzawszy się uważniej wyżej zaprezentowanemu zestawieniu wariantów 
awersów możemy dostrzec, iż tak naprawdę występują tam tylko trzy wyjściowe 
formy legendy zasługujące w pełni na miano determinatora odmiany – pozostałe 
„odmiany” to po prostu mniej lub bardziej omyłkowe warianty tej właśnie 
formy podstawowej.   
 

Podstawowe formy legend otokowych awersów szóstaków L62. 
 

Dla legend ze skrótem IOAN CASI: 
 
1. IOAN CASI  DG <Ś- REX POL ET SVE  (szóstaki typu B2 GB-A) 
 
Dla legend ze skrótem IO CASIM: 
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2. IO  CASIM   DG <Ś- REX POL ET SVE  (szóstaki typu B2 GB-A, B2 A-
T, B2 Ac-pT) 
 
Dla legend ze skrótem IOAN CASIM: 
 
3. IOAN CASIM  DG   REX POL  ET SVE  (szóstaki typu B2’ Ac-pT, E1 
Ac-pT) 
     
 
   Ewentualna słuszność tej hipotezy rodzi kolejne implikacje: m.in. każe nam 
inaczej spojrzeć na dotychczasowe próby oceny rzadkości występowania 
szóstaków lwowskich – odmiany podstawowe powinny być oceniane łącznie z 
wszystkimi prawidłowymi wariantami ich stempla, natomiast odmiany 
omyłkowe, jeśli tylko omyłki te nie podlegały powielaniu, powinny być 
traktowane incydentalnie.  
   Taka interpretacja faktów wyzwala wspomniany na wstępie efekt „maczety” i 
pozwala wreszcie w miarę zadowalająco ogarnąć całą złożoność tematu. 
Dodatkowo, aby nie zaciemniać i tak już wystarczająco skomplikowanej 
problematyki, pominiemy także zagadnienia związane z analizą stylistyki 
poszczególnych emisji, identyfikacją charakterystyk poszczególnych autorów 
stempli oraz związanych z tym przypadków nieuchronnego występowania 
hybryd autorskich i typologicznych.  
    
 
   * - Trudności z interpretacją korelacji awers-rewers na monetach lwowskich sygnalizuję w 
rozdziale II – ROK 1660, LWÓW 1660 (L60). (G.Z.N. nr 81/2009, str. 29-30.). 
 
Ad rem zatem – spróbujmy przeredagować poprzednie zestawienie wariantów 
awersów zgodnie z nową interpretacją ich znaczenia:  

 
 

Zestawienie odmian awersów szóstaków koronnych L62. 
 
 
typ B2 GB-A 1. 
 
  1.    IOAN CASI  DG <Ś- REX POL ET SVE               - odmiana zasadnicza 
  1.1. IOAN CASI  DG <Ś- REX PO    ET SVE              - odmiana wtórna - omyłkowa 
 
typ B2 GB-A 2.   
 
  2.    IO   CASIM   DG <Ś- REX POL  ET SVE               
  2.1. IO   C’ASIM  DG <Ś- REX POL  ET SVE                  
  2.2. IO   CASIM   GG <Ś- REX POL  ET SVE  (zamiast D odwrócone o 180 stopni G) 
  2.3. IO   CASIM   DG        REX POL  ET SVE  
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  2.4. IO   CASIM   DG        PEX  POL  ET SVE 
  2.5. IO   CASIM   DG <Ś- RES  POL  ET SVE 
  2.6. IO   CASIM   DG <Ś- REX PO     ET SVE 
  2.7. IO   CASIM   DG <Ś- REX POL  ET EVS  (odwrócona kolejność punc SVE) 
 
typ B2 A-T 2. 
 
 2.    IO   CASIM  DG  <Ś-  REX POL  ET SVE 
 2.1. IO   CASIM  DG (<Ś-) REX POL  ET SVE  
 2.2. IO   CASIM  DG          REX POL  ET SVE   
 2.3. IO   CASIM  DG  <Ś-  REX PO     ET SVE  
 
 
typ B2 Ac-pT 2. 
 
  2.    IO   CASIM  DG  <Ś-   REX POL  ET SVE 
  2.1. IO   CASIM  DG (<Ś-)  REX PO    ET SVE  
 
typ B2’ Ac-pT 3. 
 
  3.    IOAN  CASIM  DG       REX POL  ET SVE 
  3.1. IOAN  CASIM  DG       REX PO     ET SVE  
 
typ E1 Ac-pT 3. 
 
  3.    IOAN  CASIM  DG        REX POL  ET SVE  
  3.1. IOAN  CASIM  DG <Ś- REX POL  ET SVE  
  3.2. IOAN  CASIM  DG(<Ś-)REX POL  ET SVE 
  3.3. IOAN  CASIM  DG        REX POL  ET SVECI 
 
   Zastanawiające i wymagające dokładniejszej analizy jest istnienie we 
wszystkich typach szóstaków lwowskich oprócz ostatniego E1 Ac-pT, 
odpowiednika formy wyjściowej legendy otokowej różniącego się od niej 
jedynie brakiem litery L w skrócie POL – być może jest to oznaka 
dwutorowości produkcji menniczej. Nie zmienia to jednak niczego istotnego w 
powyższym zestawieniu, może jedynie spowodować teoretyczne wykluczenie 
odmian pozbawionych litery L w skrócie POL* z grupy omyłkowych i 
podniesienie ich do rangi odmian zasadniczych. 
   Na tym kwestię wstępnej klasyfikacji szóstaków L62 możemy zamknąć, 
pozostawiając jej doprecyzowanie oraz ostateczną identyfikację odmian poprzez 
dopasowanie rewersów na inną okazję. Gwoli wyczerpania tematu należałoby 
tylko dodać, iż monety zawierające 3. formę legendy otokowej (czyli szóstaki 
typów B2’ Ac-pT i E1 Ac-pT) posiadają znak podskarbiego na rewersach, jego 
występowanie zatem na stronie głównej tych monet może być traktowane na 
zasadzie drugiego grzybka w barszczu, czyli – jako incydentalne i omyłkowe. 
Inaczej mówiąc: trzecia forma legendy awersu i wąskie popiersia władcy 
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występują zawsze z godłem podskarbiego umieszczanym na rewersie**, przy 
czym, godło to ma na niektórych odmianach inny niż na pozostałych szóstakach 
tego rocznika zwrot. Ponieważ wszystkie znane mi odmiany lwowskich 
szóstaków koronnych z 1663 roku posiadają na rewersach Ślepowrona hrabiego 
Krasińskiego zwróconego także heraldycznie w lewo, to właśnie te emisje 
szóstaków L62 proponuję uznać za międzyrocznikowe emisje pomostowe*** 
(Ryc.149.).  

 

  
 

Ryc.149. Fragmenty rewersów szóstaków L62 i L63 z godłem podskarbiowskim 
zwróconym w lewo.  Archiwum autora. 

 
 

*- dotyczy to tylko legend otokowych awersów szóstaków L62 - to samo zjawisko 
zachodzące w  legendach otokowych  ich  rewersów ma najprawdopodobniej charakter 
omyłkowy,  wynikający z pośpiesznego i przez to niedbałego  rozplanowania pola stempla. 
**- nieobecność znaku podskarbiego w legendach awersów formy trzeciej jest jedną z oznak 
zmiany stylistyki monet lwowskich wynikającą ze zmiany rytownika stempli - być może 
sygnalizuje także inne, istotne zmiany. 
***- niektórzy badacze takich nieistotnych, wydawałoby się,  szczegółów, używają także 
określenia „emisje buforowe” – moim zdaniem… też ładnie. 
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PRZYPISY 
 

… c.d.  
 

5. Kontrakt zawarty przez podskarbiego Krasińskiego z Andrzejem Timphem 
na wydzierżawienie mennicy generalnej krakowskiej, licząc od dnia 1 lipca 
1663 roku (w dok. zamiast: od dnia l lipca 1663 r. powinno być: od dnia l lipca 
1662 do 30 czerwca 1663 – korekta autora notatki W.K.); za sumę 54.000 zł. 
rocznie. Wolno im było bić pieniądze złote, orty, szóstaki, potrójne, półtoraki i 
grosze, według wagi i ligi ordynacyą menniczną z r. 1659 przepisaną w 
mennicach: krakowskiej, poznańskiej, bydgoskiej i lwowskiej lub tylko w jednej z 
nich lub dwóch, stosownie do uznania dzierżawców, z tem zastrzeżeniem ze 
strony podskarbiego, że więcej mennic w koronie otwartych nie będzie. Wydatki, 
które na restauracyą mennicy bydgoskiej poniósł ostatni kontrahent, a które 
Skarb zobowiązał się mu zwrócić, potrącone będą z ostatniej raty dzierżawnej w 
ilości oznaczonej przez biegłych.  
W Warszawie dnia 5 maja 1662 r.  
(Podpisano) Andreas Timph, General Munz.  
 
(Kraków, archiwum Komisyi rządowej przychodów i skarbu, dział akt dawnych, Volumen 18,  
folio 41.  
 Źródło: W.Kostrzębski, „Niektóre wiadomości o mennicach koronnych za Jana Kazimierza”, 
Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne nr 2 i 3, Kraków 1898). 
 
  
6. Porachowanie Skarbowe. Widzimy, że za kontraktem podskarbiowskim 
została wypuszczoną w arendę mennica lwowska, urodzonemu Amiureti na rok 
jeden licząc od 1 października 1660 r. do tegoż dnia i miesiąca 1661 roku za 
sumę dzierżawną 12.000 zł.  
Sumę tę Amiureti wypłacił częściowo za asygnacyami skarbowemi. Kontrakt 
ten był przedłużony na kwartał jeden, t. j. do ostatniego grudnia. 1661 za sumę 
3.500 zł. Z sumy tej dzierżawnej Amiureti zapłacił skarbowi 1.000 zt, resztę zaś 
2.500 zł. przyznane mu zostało przez skarb na erekcyą mennicy i na instrumenta 
do tejże. Jeszcze raz kontrakt z Amuretim został przedłożony na pół roku od 
dnia 1 stycznia 1662 do 1 lipca 1662 r. za sumę 6.000 zł . Sumę tę Amureti 
wpłacił w ten sposób, że dał 4.000 zł z góry na Komisyi lwowskiej, za 
asygnacyą skarbową wypłacił 1220 zł, resztę zaś 780 zł został winien.  
 
(Kraków, archiwum Komisyi rządowej przychodów i skarbu, dział akt dawnych, Volumen 8 
folio 250.  
Źródło: W.Kostrzębski, „Niektóre wiadomości o mennicach koronnych za Jana Kazimierza”, 
Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne nr 2 i 3, Kraków 1898). 
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7. Potwierdzenie tegoż kontraktu (kontraktu najmu mennicy poznańskiej, 
zawartego między Krzysztofem Żegockim, podkomorzym kaliskim a Mikołajem 
Gilli’m – przyp. P.L.C.).  
Jan Kazimierz na Krasnem Krasiński, wielki podskarbi koronny, oznajmuje 
komu należy, że JMW. Krysztoph Żegocki, podkomorzy kaliski, wziął w arendę 
od Rzpltej mennicę poznańską od 29 września 1660 roku do tejże daty 1663 roku 
za sumę ryczałtową 30.000 złp. i obecnie tenże Żegocki puszcza od siebie tę 
mennicę panu Gilli za 39.000 złp. Krasiński jako podskarbi zezwala na tę 
umowę i potwierdza ją pod następującymi warunkami:  
Ponieważ Żegocki wniósł już do skarbu 10.000 złp., więc resztę zobowiązuje się 
uiszczać w ratach półrocznych po 5000 złp. t. j. na Nowy Rok i św. Jan każdego 
z lat 1662 i 1663.  
Żegocki zobowiązuje się do wysokości 9000 złp, otrzymanej z nadwyżki sumy 
dzierżawnej od p. Gilli potrącić koszta zakupu machin i narzędzi. Gilli ma bić 
talary, orty, szóstaki, trojaki i półtoraki według ordynacyi ustanowionej na 
Komisyi monetarnej warszawskiej z r. 1659, przytem ma mieć przysięgłego 
gwardeina, na którego przedstawia p. Daniella Ffaller.  
Co do innych warunków to te są pomieszczone w umowie zawartej między JMW. 
Żegockim a skarbem Rzpltej. Dla większej mocy podpisuję i pieczęć przykładam.  
(Podpisano) Mikołaj Gilli   
 
(Kraków, archiwum Komisyi rządowej przychodów i skarbu, dział akt dawnych, Volumen 18  
folio 37 i 38). 
Źródło: W.Kostrzębski, „Niektóre wiadomości o mennicach koronnych za Jana Kazimierza”, 
Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne nr 2 i 3, Kraków 1898).   
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PIOTR LEONARD CZARNECKI 

 
Szóstaki koronne Jana II Kazimierza Wazy.  

(fragment opracowania) 
 

 
I. Wprowadzenie. (fragment) 

 
   Przedstawiane opracowanie jest oparte na autorskim, pozostawiającym 
wprawdzie wiele do życzenia, ale w miarę pełnym spektrum klasyfikacyjnym 
systematyki (maksymalnie na szczęście uproszczonym – o czym niżej) – w 
zakresie od najszerzej pojmowanego taksonu domeny monety aż po 
najdrobniejsze szczegóły ligaturowe, ozdobnikowe i interpunkcyjne wariantów 
awersów i serii rewersowych.  
    

Zastosowana systematyka zawiera następującą hierarchię 15 kategorii 
klasyfikacyjnych: 

 
Domena – zawiera ogólne koordynaty geograficzne (np. EU, AS, As, An, AF) 
Grupa – zawiera ogólne koordynaty temporalne - stulecie (np. -III, XV, XVII) 
Klasa – określenie ogólnie pojmowanej strefy wpływów (np. POL, GER, BIZ, 

 ROM) 
Podklasa – sprecyzowanie o charakterze polityczno-ustrojowym (np. PRL, IIRP,  

RP) 
Rodzina – inicjały władcy lub inne oznaczenie emitenta (np. JIIKW, ZIIIW, 

 SAP) 
Rodzaj – lokalizacja emisji w czasie i przestrzeni (np. K67, L62, B65, P61) 
Podrodzaj – istotne znaki mennicze wraz z ew. lokalizacją na monecie (np.Śrv) 
Gatunek – nominał i/lub skrót nazwy gatunkowej (np. III, VI, ORT, SOL, 5ZŁ) 
Podgatunek – ew. doprecyzowanie powyższego, tylko łącznie (np. VI k, ORT 

 gd) 
Typ – stosowne oznaczenia typologiczne awersu i rewersu (np. K I-T, B T-T, D 

 A-T) 
Podtyp – opcjonalnie w razie potrzeby dookreślenia typu (np. C2, D TLB) 
Odmiana – cecha różnicująca główna awersu lub wersja monety (np. SV 1, 1b- 

A1) 
Pododmiana – wariacje odmiany głównej – odmiana wąska (np. SV 1a, SVE  

2d) 
Wariant – cyfrowo-literowe oznaczenie cech stempla awersu (np.1, 1a, 2b) 
Seria – literowo-cyfrowe oznaczenie cech stempla rewersu (np. A, B1, 

A2) 
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   +  identyfikacja w odpowiednich opracowaniach katalogowych oraz 
ewentualny numer inwentarzowy. 
  
Wariant awersu z przyporządkowaną mu serią rewersową nazywać będziemy 

wersją lub po prostu odmianą monety. 
    
  Niektóre z wymienionych cech są dla nas nieistotne, bowiem zakres 
niniejszego zestawienia a priori ograniczony jest do szóstaków koronnych 
bitych w drugiej dekadzie panowania Jana II Kazimierza, możemy zatem do ich 
opisania użyć tylko niektórych przedstawionych kategorii – zostały one powyżej 
oznaczone zmienionym i pogrubionym drukiem. 
 
 

Zestawienie odmian monet sześciogroszowych wybitych w mennicy krakowskiej Zestawienie odmian monet sześciogroszowych wybitych w mennicy krakowskiej Zestawienie odmian monet sześciogroszowych wybitych w mennicy krakowskiej Zestawienie odmian monet sześciogroszowych wybitych w mennicy krakowskiej 
w roku 1658.w roku 1658.w roku 1658.w roku 1658. 

 
 
K58 szóstak koronny typu Kp TLB 
        

odmiana 1.-A. 
                    

 
IO.CAS.D.G.REX - POL.ET.SV.   
                           
av: popiersie władcy dwukrotnie przedziela legendę otokową i 
obwódkę wewnętrzną perełkową, litera V w SV dotyka korony, 
kropka kończąca legendę otokową położona nad koroną, brak 

kropki po REX; wszystkie kropki interpunkcyjne oprócz dzielącej D i G (ta u 
dołu) położone są w połowie wysokości liter legendy otokowej. 
(rys. Cz. - E. Hutten-Czapska) 
                                                                                                                                                                                    
    Wariant     Wariant     Wariant     Wariant 1.                                                                                                       Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  A.     
    

                                                                                                                                                                                                                        GROS.ARGEN.SEX -T.L.B.- REGNI.POLONIAE.     

                                                                                             
rv:  pod ozdobnymi tarczami herbowymi data 16-58 
przedzielona godłem Vasa w owalnym kartuszu, pod nim godło 
Wieniawa przerywa obwódkę wewnętrzną perełkową, niżej 
inicjały T.L.B . w wierszu (czyli odwrócone o 180 stopni w stosunku do 
przebiegu legendy) dzielą legendę otokową u dołu, korona wieńcząca tarcze 
herbowe przerywa legendę otokową oraz obwódkę wewnętrzną u góry, pod 
koroną brak cyfrowego oznaczenia nominału.                                          
                                                                                                                                   
(rys. Cz. - E. Hutten-Czapska) 
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WYSTĘPOWANIE:  - Cz. 5900 R6; Kop. 1616 R7; K-K 152 R7; Gum. 
~1682; Zag. nn; PLC.SW 1-A;  (MNK) 
 

Kod ewidencyjny: EU XVII/POL RP/JIIK K58 VI k/Bp TL B/1-A 
 
_________________________________________________________________________________________________________________  

 
K58 szóstak koronny typu Kp TL-B 
    

odmiana 1a.– B. 
       

 
IO.CAS.D G.REX - POL.ET.SV.   
                           
av: popiersie władcy dwukrotnie przedziela legendę otokową i 
obwódkę wewnętrzną perełkową, legenda otokowa jak w 
wariancie 1, ale brak kropki pomiędzy D i G, skrót SV. 

odsunięty od korony; wszystkie kropki interpunkcyjne oprócz dzielącej D i G (ta 
u dołu) położone są w połowie wysokości liter legendy otokowej.   
(rysunek obok, zaczerpnięty z K-K. błędnie odwzorowuje typ popiersia- 
właściwy wzór w wariancie 1b.) 
 

      Wariant       Wariant       Wariant       Wariant 1a.                                                                                                                                                                                                     Seria rewersowa                                                   Seria rewersowa                                                   Seria rewersowa                                                   Seria rewersowa  B. 
 
                                                         GROS.ARGEN SEX -W- REGNI.POLON 1658 
                                                                                             
rv:  kompozycja typowa, brak kropek po ARGEN, SEX  i 
POLON oraz dacie, pod tarczami herbowymi inicjały TL-B 
przedzielone godłem Vasa w owalnym kartuszu, pod nim godło 
Wieniawa (-W-) przedzielające obwódkę wewnętrzną perełkową oraz legendę 
otokową u dołu, korona wieńcząca tarcze herbowe dzieli legendę otokową wraz 
z obwódką wewnętrzną u góry, pod koroną brak cyfrowego oznaczenia 
nominału.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                 
(rys. K-K.)  
                                                                                                                                  
WYSTĘPOWANIE: - Cz. nn; Kop. ~1615 R5; K-K 153 R5; Gum. ~1682; 
Zag.nn.; PLC.SW  2-B; 
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EU XVII/POL RP/JIIK K58 VI k/Bp TL-B/1a-B  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
odmiana 1b.– B1.    

         
 
IO.CAS.D.G.REX. - POL.ET.SV.   
                           
av: popiersie władcy dwukrotnie przedziela legendę otokową i 
obwódkę wewnętrzną perełkową, legenda otokowa jak w 
wariancie 1 i 1a, ale kropka po każdym skrócie, skrót SV. 

odsunięty od korony; wszystkie kropki interpunkcyjne oprócz dzielącej D i G (ta 
u dołu) położone są w połowie wysokości liter legendy otokowej. 
(archiwum WCN) 
                                                                                                                         
     Wariant Wariant Wariant Wariant 1b.                                                                           Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  B1.        
    

                                                      GROS.ARGEN.SEX. -W- REGNI.POLON.1658. 
 
rv:  kompozycja typowa, kropki po wszystkich elementach 
legendy otokowej, pod tarczami herbowymi inicjały TL-B 
przedzielone godłem Vasa w owalnym kartuszu, pod nim godło 
Wieniawa (-W-) przedzielające obwódkę wewnętrzną 
perełkową oraz legendę otokową u dołu, korona wieńcząca tarcze herbowe 
dzieli legendę otokową wraz z obwódką wewnętrzną u góry, pod koroną brak 
cyfrowego oznaczenia nominału.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                       
(archiwum WCN) 
 
 

WYSTĘPOWANIE:  – w literaturze nn; PLC.SW 5-E;  (zbiór prywatny 
W.M., Goeteborg; WCN 9/474; Numizmatyka-pl - Antykwariat 
Numizmatyczny [aukcja Allegro nr 1417644846] , PGN [archiwizator 
aukcji Allegro] ) 
 

EU XVII/POL RP/JIIK K58 VI k/Bp TL-B/1b-B1  
 
UWAGI:  Stosunkowo częste pojawianie się na rynku tej właśnie odmiany 
nasuwa podejrzenie współczesnego jej wytwarzania z wykorzystaniem 
zachowanych stempli (oryginalność stempli nie budzi wątpliwości). Tezę tę 
zdaje się potwierdzać łatwy do prześledzenia proces sukcesywnego pogłębiania 
się charakterystycznych uszkodzeń stempla rewersu: 
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   Powyżej rewersy szóstaków odmiany 1b-B1 z ofert handlowych PGN, 
Antykwariatu Numizmatycznego Numizmatyka-pl, ze zbioru prywatnego oraz 
aukcji WCN z widoczną progresją uszkodzenia stempla  menniczego pomiędzy 
skrótem POLON w legendzie otokowej a krawędzią tarczy herbowej Orła. 

 
 

odmiana 1b.– C. 
 
      Wariant       Wariant       Wariant       Wariant 1b.                                                                                Seria rewersowa                                                                                 Seria rewersowa                                                                                 Seria rewersowa                                                                                 Seria rewersowa  C. 
  
                                                          GROS.ARGEN.SEX. -W- 
REGNI.POLO.1658. 
 
rv:  kompozycja typowa, kropki po wszystkich elementach 
legendy otokowej, pod tarczami herbowymi inicjały TL-
B.(kropka) przedzielone godłem Vasa w owalnym kartuszu, 
pod nim godło Wieniawa (-W-) przedzielające obwódkę wewnętrzną perełkową 
oraz legendę otokową u dołu, korona wieńcząca tarcze herbowe dzieli legendę 
otokową wraz z obwódką wewnętrzną u góry, pod koroną brak cyfrowego 
oznaczenia nominału.                            
                                                                                                                                        
(archiwum autora) 
WYSTĘPOWANIE: – w literaturze nn; PLC.SW 5-F; (zbiór pry watny 
Z.D., Świętochłowice) 
 

EU XVII/POL RP/JIIK K58 VI k/Bp TL-B/1b-C   
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

odmiana 2.– C1.    
 
IO.CAS.D.G.REX. - POL.ET.SVE.   
                           
av: popiersie władcy dwukrotnie przedziela legendę otokową i 
obwódkę wewnętrzną perełkową, legenda otokowa jak w 



 
___________________________________________________________________________ 
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wariancie 1 i 1a, ale  SVE i kropka po każdym skrócie, litera E w SVE niemal 
dotyka korony, kropka kończąca legendę otokową położona nad koroną; 
wszystkie kropki interpunkcyjne oprócz dzielącej D i G (ta u dołu) położone są 
w połowie wysokości liter legendy otokowej. 
(rysunek obok, zaczerpnięty z K-K. błędnie odwzorowuje typ popiersia- 
właściwy wzór w wariancie 1b.) 
 
     Wariant  Wariant  Wariant  Wariant 2.                                                                                                     
 
 
                                                                                                   Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  C1.     
    

                                                         GROS.ARGEN.SEX. -W- REGNI.POLO.1658 
 
rv:  kompozycja typowa, kropki po wszystkich elementach 
legendy otokowej prócz daty, pod tarczami herbowymi inicjały 
TL-B przedzielone godłem Vasa w owalnym kartuszu, pod nim 
godło Wieniawa (-W-) przedzielające obwódkę wewnętrzną perełkową oraz 
legendę otokową u dołu, korona wieńcząca tarcze herbowe dzieli legendę 
otokową wraz z obwódką wewnętrzną u góry, pod koroną brak cyfrowego 
oznaczenia nominału.                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               
(Rys. K-K)                                                                                                                                                                     
 
WYSTĘPOWANIE:  - Cz. nn; Kop. nn; K-K. 154 R5; Gum. ~1682; Zag. nn; 
PLC.SW 3-C; 
 

EU XVII/POL RP/JIIK K58 VI k/Bp TL-B/2-C1  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

odmiana 2a.– B2. 
 
IO.CAS.D.G.REX. - POL.ET.SVE   
                           
av: popiersie władcy dwukrotnie przedziela legendę otokową i 
obwódkę wewnętrzną perełkową, legenda otokowa jak w 
wariancie 2, ale  po SVE brak kropki; wszystkie kropki 

interpunkcyjne oprócz dzielącej D i G (ta u dołu) położone są w połowie 
wysokości liter legendy otokowej. 
(rysunek obok, zaczerpnięty z K-K. błędnie odwzorowuje typ popiersia- 
właściwy wzór w wariancie 1b.) 
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   Wariant Wariant Wariant Wariant 2a.                                                                             Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  Seria rewersowa  B2.        
    

                                                      GROS.ARGEN.SEX. -W- REGNI.POLON.1658 
 
rv: kompozycja typowa, kropki po wszystkich elementach 
legendy otokowej prócz daty, pod tarczami herbowymi inicjały 
TL-B przedzielone godłem Vasa w owalnym kartuszu, pod nim 
godło Wieniawa (-W-) przedzielające obwódkę wewnętrzną perełkową oraz 
legendę otokową u dołu, korona wieńcząca tarcze herbowe dzieli legendę 
otokową wraz z obwódką wewnętrzną u góry, pod koroną brak cyfrowego 
oznaczenia nominału. 
                                                                                                                                               
(Rys. K-K)                                                                                                                                                                                                                  
 
WYSTĘPOWANIE: -  Cz. 2126; Kop.  nn; K-K. 155 R5; Gum. ~1682; Zag. 
nn; PLC.SW 4-D; 
 

EU XVII/POL RP/JIIK K58 VI k/Bp TL-B/2a-B2  
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 
    
 
 
 
Zastosowane skróty: 
av: - strona główna monety (awers). 
Cz. – Hutten-Czapski E. – Catalogue de la Collection… 
Gum. – Gumowski M. – Podręcznik numizmatyki polskiej. 
Gum.MB – Gumowski M. – Mennica bydgoska. 
MNK – zbiory E.Hutten-Czapskiego,  Muzeum Narodowe w Krakowie. 
K-K – Kamiński C. - Kurpiewski J. Katalog monet polskich 1649-1696. 
Kop. – Kopicki E. – Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich… 
PGN – Podlaski Gabinet Numizmatyczny 
PLC. – Czarnecki P.L. – Szóstaki kazimierzowskie II dekady panowania. 
PLC.SW – Czarnecki P.L. – Szóstaki krakowskie T.L.Boratiniego spod znaku Wieniawy. 
rv: - strona odwrotna monety (rewers). 
WCN – Warszawskie Centrum Numizmatyczne 
Zag. – Zagórski I. – Monety dawnej Polski. 
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