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Wstęp 

Tegorocznym obchodom Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa przyświeca hasło 
Skarbiec pamięci. Zainspirowani tym tematem przedstawiamy Państwu czasową 
wystawę o jednoznacznym tytule Skarbiec.

Na prezentowanej w gmachu głównym Muzeum ArcheologicznoHistorycznego
w Stargardzie ekspozycji pokazujemy zbiór 46 zabytków, które przez wieki uznawane 
były przez ludzi jako bardzo cenne: pieniądze, biżuterię oraz bogato zdobione dodatki 
do odzieży. Przedmioty te pochodzą z kolekcji Działu Archeologii MAH w Stargardzie,
pozyskano je podczas badań archeologicznych lub drogą darowizn. Szerokie ramy 
czasowe – od wczesnego średniowiecza po XX w. – pozwalają przyjrzeć się ewolucji
i stylistyce zabytków traktowanych w przeszłości zapewne jako skarby. Część z nich 
przedstawia wartość kruszcową, jednak są też i takie, które choć wykonane z gorszych 
surowców, mogły mieć duże znaczenie sentymentalne. Na wystawie obejrzeć można 
zarówno przedmioty dobrze znane i funkcjonujące w świecie nauki, jak i okazy
po raz pierwszy prezentowane szerszemu gronu odbiorców.

Kierujemy swoje podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania 
wystawy Skarbiec. Szczególnie dziękujemy prof. Borysowi Paszkiewiczowi oraz
prof. Marcelemu Tureczkowi za pomoc w identyfikacji zabytków.

Mateusz Szeremeta i Iwona Wojciechowska
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Dirham

„Siekaniec”, czyli moneta celowo cięta na fragmenty, co jest prawdopodobnie wynikiem 
ówczesnej nadrzędnej wartości kruszcu nad nominałem.

Awers:
legenda 1: [هللا / [ال اله] اال] ال شريك له / وحده],
legenda 2: ...[ ية ]ضرب هذا الدرهم بالمحمد...

Wokół dodatkowy napis podzielony ornamentem:

Obwódka liniowa potrojona z ornamentem: ○ ○ ○ ○.
Rewers:

legenda 1: [مما أمر به عبدهللا / محمد رسول هللا / هللا] [ [الفضل] / [المأمون امير المؤمنين] / عبدهللا,
legenda 2: محمد رسول هللا ارسله بالهدى ود[ين] ... [المشر]كون.

Obwódki 12: perełkowa pojedyncza.

Numer inwentarzowy: MS/A/339/2.
Materiał: srebro.

Wymiary: 23,1×10,2 mm. 
Waga: 1,22 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 34
(AZP 3210/10) – osada wczesnośredniowieczna. Moneta przekazana do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2016 r.
Chronologia: IX w., [AH 196] (AD 811/2).

Miejsce produkcji: mennica alMuhammadi[yya], dynastia ´Abbāsydów.
Literatura: Janowski et al. 2017, 284285.
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Denar

Król niemiecki Otton III (9801002). 
Awers: w obwódce perełkowej krzyż równoramienny z kulkami w kątach.

W otoku widoczny fragment legendy z krzyżem inicjalnym: +OT[TO REX]. 
Rewers: napis w trzech wierszach: S | [C]OLONIA | AG.

Numer inwentarzowy: MS/A/348.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 14,9 mm. 
Waga: 1,05 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 46
(AZP 3210/22) – osada średniowieczna i nowożytna. Moneta przekazana do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2016 r.
Chronologia: X w., 983996.

Miejsce produkcji: mennica Kolonia (Köln).
Literatura: Śnieżko 2017, 294.



8

Denar typu OttoAdelheidPfennig
(lub jego naśladownictwo)

Cesarz Otton III (9801002).
Awers: w polu krzyż równoramienny z literami w kątach (czytelna tylko O). 

Nieczytelny napis otokowy. 
Rewers: w polu zarys przedstawienia kapliczki. Nieczytelny napis otokowy.

Numer inwentarzowy: MS/A/376/4.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 17,9 mm. 
Waga: 1,1 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 18
(AZP 3210/42) – średniowieczny punkt osadniczy. Moneta przekazana do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2017 r.
Chronologia: X/XI w., 9831002.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Śnieżko, Wojciechowska 2018, 207, 209.
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Naśladownictwo denara

Moneta z intencjonalnie wykonanymi dwoma otworami, służącymi zmianie jej funkcji
(zawieszka/wisiorek?) lub sprawdzeniu autentyczności.

Awers: nieczytelny.
Rewers: w polu fragmentaryczny zarys kapliczki z kulką wewnątrz.

W legendzie widoczne litery A i C.

Numer inwentarzowy: 165/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi powleczony srebrem.

Wymiary: średnica 20 mm. 
Waga: 1,59 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: X/XI w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Denar krzyżowy

Awers: w polu otoczony perełkowaniem prosty równoramienny krzyż z kulkami 
wpisanymi między ramionami. W otoku widoczna jedynie

litera R w szeregu „klinów” (trójkąty i trapezy).
Rewers: w perełkowej obwódce krzyż kawalerski. W legendzie litery

X i R oddzielone szeregiem „klinów”.

Numer inwentarzowy: 164/PS/26/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 15 mm. 
Waga: 1,02 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: 1. połowa XI w.

Miejsce produkcji: mennice saksońskie.
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Denar krzyżowy

Awers: w polu otoczony perełkowaniem prosty równoramienny krzyż z kulkami 
wpisanymi między ramionami. W otoku widoczne litery

X oraz I w szeregu „klinów” (trójkąty).
Rewers: w perełkowej obwódce krzyż kawalerski. W legendzie widoczna

litera D w szeregu „klinów”.

Numer inwentarzowy: 135/PS/26/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: 17×16 mm. 
Waga: 0,99 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: 1. połowa XI w.

Miejsce produkcji: mennice saksońskie.
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Denar krzyżowy

Awers: w polu krzyż patriarchalny otoczony perełkowaniem. We wpisanej w otok 
legendzie widoczne litery R oraz C oddzielone szeregiem „klinów” (trójkąty/trapezy).

Rewers: w perełkowej obwódce krzyż kawalerski. W legendzie widoczne
litery V i E oddzielone szeregiem „klinów”.

Numer inwentarzowy: 134/PS/26/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 17 mm. 
Waga: 0,99 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: XI w. (po 1020 r.).

Miejsce produkcji: mennice saksońskie.
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Naśladownictwo denara krzyżowego 

 Moneta z intencjonalnie wykonanym otworem, służącym zmianie jej funkcji
(zawieszka/wisiorek?) lub sprawdzeniu autentyczności.

Awers: prosty równoramienny krzyż z kulkami wpisanymi między ramionami dookolnie 
zdobiony pasmem krótkich linii. W legendzie jedynie słabo widoczna litera D lub C.
Rewers: w obwódce z pasma nieregularnych owali duży krzyż kawalerski z kulkami 

wpisanymi między ramionami. Legenda nieczytelna.

Numer inwentarzowy: 137/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi powleczony srebrem.

Wymiary: średnica 18 mm. 
Waga: 0,74 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: XI w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Naśladownictwo tzw. agrypinki połabskiej

Awers: pośrodku umiejscowiony pierścień, wokół niewyraźne znaki, w tym trójka 
pierścieni, para pierścieni jeden nad drugim oraz A z dwiema poprzeczkami.

Rewers: pośrodku nieczytelny znak i krzyżyk, u dołu pozioma linia
z zakrzywionymi w dół końcami, pod nią niewyraźne V.

Numer inwentarzowy: 159/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi powleczony srebrem.

Wymiary: średnica 19,5 mm. 
Waga: 1,07 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: XII w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Brakteat

Odmiana ze schematycznym przedstawieniem głowy byka.

Numer inwentarzowy: 1331/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 15 mm. 
Waga: 0,46 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2017 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: ok. 12801325 r.
Miejsce produkcji: Meklemburgia.

Literatura: brak.
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Denar

Margrabiowie brandenburskiej dynastii askańskiej: Otton IV (ok. 12381308)
lub Otton V (ok. 12461299).

Awers: stojący na wprost margrabia, trzymający dwie kopie/włócznie.
Rewers: w polu dookoła czteroliścia, umiejscowionego w centrum,

cztery hełmy z pióropuszami.

Numer inwentarzowy: 1331/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 15 mm. 
Waga: 0,53 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2017 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: ok. 1295 r.
Miejsce produkcji: Brandenburgia.

Literatura: brak.
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Brakteat

Przedstawienie byczej głowy na wprost, z parą opuszczonych uszu
i rozchylonych rogów. Między nimi trójkątna ludzka głowa skierowana na wprost,

w koronie o trzech fleuronach, z których skrajne są mocno rozwarte.

Numer inwentarzowy: 1388/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 16 mm. 
Waga: 0,38 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2017 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XIIIXIV w.
Miejsce produkcji: Meklemburgia.

Literatura: brak.
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Brakteat

Przedstawienie małej głowy byka na wprost, między którego rogami
umieszczono znaki – dziś nieczytelne.

Numer inwentarzowy: 1411/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 15,5 mm. 
Waga: 0,35 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2017 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XIIIXIV w.
Miejsce produkcji: Meklemburgia.

Literatura: brak.
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Brakteat

Przedstawienie byczej głowy na wprost, z parą opuszczonych uszu i rozchylonych 
rogów, między którymi widoczna jakby dodatkowa para lirowatych rogów,

oderwana od głowy. Po bokach dwie niewyraźne kulki lub gwiazdki.
Na kołnierzu obwódka z grubych perełek.

Numer inwentarzowy: 1868/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 15 mm.
Waga: 0,26 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2018 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XIV w.
Miejsce produkcji: Meklemburgia.
Literatura: Szeremeta 2019b, 460.
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Brakteat

Cięta połówka monety. Widoczna górna połowa lilii: trzy płatki, jeden prosty,
dwa wywinięte na zewnątrz. Na kołnierzu obwódka z grubych perełek.  

Numer inwentarzowy: 1853/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: 15,5×8 mm.
Waga: 0,17 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2018 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XIV w.
Miejsce produkcji: Pomorze lub Meklemburgia.

Literatura: Szeremeta 2019b, 460.
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Kwartnik

Awers: w polu tarcza herbowa ze słabo czytelną rozetą, wokół perełkowanie,
a w otoku częściowo zachowany napis (…)A•NO(…).

Rewers: gryf kroczący w lewo, w dolnej części otoczony trzema kółkami,
krzyż przed przednią łapą. 

Numer inwentarzowy: 27/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: 15×13 mm.
Waga: 0,32 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XV w.
Miejsce produkcji: Pyrzyce.

Literatura: brak.
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Szeląg

Książę pomorski Bogusław X (14541523). 
Awers: gryf kroczący w lewo, w otoku inskrypcja: BVGSLAVS DG DVX STETTIN.

Rewers: tarcza herbowa z gryfem skierowanym w lewo na tle długiego krzyża,
w otoku: MON(…)TA (…)VA GARCE.

Numer inwentarzowy: 326/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 21 mm.
Waga: 0,99 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: 14781523.
Miejsce produkcji: Gardziec nad Odrą (Gartz (Oder)).

Literatura: brak.
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Monety 

Trzy sklejone numizmaty. 
1. Kwartnik 

Awers: widoczna strona z długim krzyżem i czterema gwiazdami
między jego ramionami;

2. Egzemplarz wielkością przypomina witten;
3. Szeląg (?)

Awers: w otoku widoczny częściowo napis …AꞏNOVAꞏSV… 
Rewers: o otoku [dwa pierścienie] DEVS  INNOM  TVO  SALV,

w centrum krzyż równoramienny.

Numer inwentarzowy: 223/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 1. 15,13 mm, 2. 17,4 mm, 3. 19,86 mm.
Waga: 1,94 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryte podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: 1. XV w., 2. nieokreślona, 3. XVI w.
Miejsce produkcji: 1. Stargard, 2. nieznane, 3. Strzałów (Stralsund).

Literatura: brak.
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Körtling

Awers: nieczytelny wizerunek w polu, w otoku częściowo zachowany napis: 
OVA◦G(…)TTING(…).

Rewers: nieczytelne pole, inskrypcja w otoku:    ◦XXXVIII, rozeta.

Numer inwentarzowy: 1/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: 19×18 mm. 
Waga: 0,55 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: 1538 r.
Miejsce produkcji: Getynga (Göttingen).

Literatura: brak.
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Szerf 

 Książę szczeciński Jan Fryderyk I (15421600).
Awers: (…) / H * Z(…)8 / P ō.

Rewers: przedstawienie wspiętego gryfa skierowanego w lewo
w perełkowanej obwódce. Między tylnymi łapami data 1(…).

Numer inwentarzowy: 84/Sch/28/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: średnica 14 mm.
Waga: 0,43 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: koniec XVI w.
Miejsce produkcji: Szczecin.

Literatura: brak.
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Szerf 

Książę szczeciński Jan Fryderyk I (15421600).
Awers: (…)E / H * Z 8 / P(…).

Rewers: częściowo widoczny gryf skierowany w lewo, nieodbity w całości.

Numer inwentarzowy: 79/Sch/28/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: 14×13,5 mm.
Waga: 0,42 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: koniec XVI w.
Miejsce produkcji: Szczecin.

Literatura: brak.
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Grosz

Hrabia Schauenburg i HolsteinPinneberg Ernest III (15691622). 
Awers: otoczona labrami czteropolowa tarcza z centralnie umieszczonym herbem 

Schaumburg, powyżej trzy heraldyczne hełmy różnorodnie zwieńczone w klejnocie,
 w legendzie EDGHS ISGED.

Rewers: otoczone perełkowaniem jabłko królewskie z wpisanym określeniem
nominału Z4, w dookolnej legendzie MAT◦I◦D◦R◦I◦S◦A /16◦15.

Numer inwentarzowy: D/A/18.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 20 mm.
Waga: 1,31 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 9
(AZP 3210/78) przekazane do zbiorów Działu Archeologii MAH w Stargardzie.

Chronologia: 1615 r.
Miejsce produkcji: Blomberg (mincerz Caspar lub Melchior Kohl).

Literatura: brak.
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1/6 öre

Król Szwecji Karol XI Wittelsbach (16551697).
Awers: trzy korony z inicjałami C R S, u dołu data 1677.
Rewers: w centrum koronowany lew kroczący w lewo,

po bokach: 1/6 ÖR, inicjały S M.

Numer inwentarzowy: 2/Sch/28/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: średnica 26 mm.
Waga: 5,59 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryte podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: 1677 r.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: brak.
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Odważnik beczułkowaty

Kulisty okaz ze spłaszczonymi biegunami znakowanymi czterema kółkami 
połączonymi dwoma skrzyżowanymi liniami esowatymi, obwiedzionymi otokiem

z kółek. Żelazny rdzeń powleczony został koszulką z brązu.
Odważnik w typie B1 wg klasyfikacji Heika Steuera.

Numer inwentarzowy: 167/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi i żelazo.

Wymiary: średnica 21 mm, wysokość 16 mm.
Waga: 27,11 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: koniec IXX w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Odważnik beczułkowaty

Kulisty egzemplarz ze spłaszczonymi biegunami znakowanymi dwoma kółkami 
obwiedzionymi otokiem z kółek. Żelazny rdzeń powleczony został koszulką z brązu. 

Odważnik w typie B2 wg klasyfikacji Heika Steuera.

Numer inwentarzowy: 166/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi i żelazo.

Wymiary: średnica 17 mm, wysokość 14 mm.
Waga: 18,09 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: XI w.

Miejsce produkcji: nieznane. 
Literatura: Szeremeta 2019a, 454.
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Odważnik dwustożkowy

Egzemplarz ze spłaszczonymi biegunami i zaokrąglonymi krawędziami.
Żelazny rdzeń powleczony został koszulką z brązu. 

Numer inwentarzowy: 1013/Sch/28/S.
Materiał: stop miedzi i żelazo.

Wymiary: średnica 40 mm, wysokość 23 mm.
Waga: 200 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w 2016 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XIIIXIV w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: brak.
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Waga szalkowa

Język oraz zawiasy belki połączone z elementem środkowym nitami ze stopu miedzi. 
Zabytek zdobiony jedynie na końcach belki żeberkowaniem – po sześć z każdej strony.

Numer inwentarzowy: 161/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: długość belki/drążka 100 mm, wysokość języka 24 mm.
Waga: 6,5 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryta podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: X w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: brak.
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Pierścionek

Zabytek w formie otwartego koła o silnie zwężających i stykających się końcach, 
wykonany z drutu o okrągłym przekroju. Brak dodatkowych zdobień

oraz śladów platerowania.

Numer inwentarzowy: 151/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: średnica maksymalna pierścienia 29 mm; średnica maksymalna
drutu 5 mm.

Waga: 7,21 g.
Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie

tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –
gród i osada wczesnośredniowieczna.

Chronologia: połowa XI w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: brak.
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Pierścionek

Zabytek z owalną tarczką zdobioną motywem krzyża perełkowanego.
Szyna wykonana z taśmy.

Numer inwentarzowy: 344/R/S.
Materiał: stop cyny i ołowiu.

Wymiary: średnica 16 mm, tarczka 11,5×10,5 mm, szerokość szyny 3,4 mm.
Waga: 1,42 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań archeologicznych
na Rynku Staromiejskim w Stargardzie w 2009 r.,

stanowisko nr 11a (AZP 3210/167) – miasto lokacyjne.
Chronologia: XIII w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Janowski 2017c, 131132.
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Pierścionek

Zabytek z owalnym oczkiem z bezbarwnego szkła w dolutowanej do obrączki 
profilowanej oprawie obwodowej zdobionej pseudogranulacją.

Szyna wykonana z okrągłego w przekroju drutu.

Numer inwentarzowy: 99/II/A/S.
Materiał: stop cyny z ołowiem, szkło.

Wymiary: średnica 16 mm, tarczka z oczkiem 10×7,5 mm.
Waga: 0,81 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas interwencyjnych badań archeologicznych 
na terenie dawnego kościoła augustianów w 2005 r. w Stargardzie, 

stanowisko nr 11a (AZP 3210/167) – miasto lokacyjne.
Chronologia: późne średniowiecze.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Janowski 2016, 298.
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Pierścionek

Zabytek zdobiony motywem splecionych prawych dłoni. Na szynie dookolne
ślady dekoracji – pionowe nacięcia (?).

Numer inwentarzowy: MS/A/299.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: średnica 24 mm, szerokość szyny 4 mm.
Waga: 3,74 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na ul. Przemysłowej
w Stargardzie. Pierścionek przekazany do zbiorów Działu Archeologii

MAH w Stargardzie w 2014 r.
Chronologia: XV w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Stań 2015, 409.
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Pierścionek

Zabytek z oczkiem z turkusu, umieszczonym w oprawie w formie stylizowanego 
czteropłatkowego kwiatu, po bokach wzbogaconego podwójnymi wolutami.

Szyna z owalnego w przekroju drutu.

Numer inwentarzowy: MS/A/339/1.
Materiał: złoto, kamień – turkus.

Wymiary: 27×18 mm, główny element zdobniczy 9×8 mm.
Waga: 3,49 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 34
(AZP 3210/10) – osada wczesnośredniowieczna. Pierścionek przekazany do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2016 r.
Chronologia: XVI w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Janowski et al. 2017, 284285.
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Pierścionek

Zabytek o okrągłej oprawie bez oczka, umieszczony na prostokątnej placie zdobionej
na dłuższych krawędziach pionowymi nacięciami. Korona pierścionka dolutowana

do szyny. Ramiona wzmocnione dodatkową blaszką i dekorowane trzema pionowymi, 
prostokątnymi pręcikami.

Numer inwentarzowy: MS/A/395.
Materiał: stop miedzi, złocenie.

Wymiary: średnica 22 mm, wymiary platy: 9,5×7,5 mm, średnica oprawy oczka 6 mm.
Waga: 4,86 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 5
(AZP 3410/43) – ślad osadniczy z epoki brązu. Zabytek przekazany do zbiorów

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2018 r.
Chronologia: 2. połowa XVI  początek XVII w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Stań 2019, 436.
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Pierścionek

Zabytek ze zbliżonym do kwadratu oczkiem z bezbarwnego szkła w prostej
oprawie obwodowej. Szyna wykonana z owalnego w przekroju drutu.

Numer inwentarzowy: MS/A/270/80.
Materiał: stop miedzi z cynkiem, szkło.

Wymiary: średnica 17,9 mm, oczko 7×6,5 mm.
Waga: 1,1 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas interwencyjnych badań archeologicznych 
w związku z przebudową sieci cieplnej w piwnicy budy przy obecnej

ul. Bolesława Krzywoustego w Stargardzie w 2003 r.,
stanowisko nr 11a (AZP 3210/167) – miasto lokacyjne.

Chronologia: przed 1635 r.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: Burdziej, Majewski 2013, 348; Janowski 2019a, 189.
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Zawieszka – lunula

Zachowany szczątkowo zabytek, wycięty z blachy z zawiniętym, rurkowatym uszkiem, 
pod którym przylutowane są trzy gładkie guzy otoczone granulowaną dekoracją. 

Pierwotnie w kształcie półksiężyca z rogami zawiniętymi do dołu.

Numer inwentarzowy: 169/PS/26/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: szerokość 18 mm, wysokość 25 mm, grubość 4,5 mm.
Waga: 3,53 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryta podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: koniec X  koniec XI w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: brak.
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Zawieszka – lunula

Fragment ozdoby w kształcie półksiężyca. Zachował się jedynie gładki guz
w lewym rógu zawieszki oraz niewielki ślad po zdobnej

(granulowanej/perełkowanej?) bordiurze.

Numer inwentarzowy: 172/PS/26/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: szerokość 12,5 mm, wysokość 29 mm, grubość 3,5 mm.
Waga: 1,25 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryta podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: koniec X  koniec XI w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: brak.
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Zawieszka grzebieniowata

Przedmiot zwieńczony dwiema głowami zwierzęcymi, który u podstawy
ma dziesięć częściowo zachowanych zębów grzebienia.

U góry zawieszki ślad po odłamanym uszku.

Numer inwentarzowy: MS/A/340/1.
Materiał: stop o właściwościach mosiądzu.

Wymiary: szerokość 38 mm, wysokość 30,5 mm, grubość do 2,5 mm.
Waga: 7,74 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 36
(AZP 3210/12) – średniowieczny ślad osadniczy. Zabytek przekazany do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2016 r.
Chronologia: XI w.

Miejsce produkcji: teren Skandynawii lub Wysp Brytyjskich.
Literatura: Janowski 2017a.
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Wisiorek

Okrągły wisiorek z akwamarynem szlifowanym w formę rozety. Srebrna oprawa
od połowy wysokości kamienia aż po zawieszkę na łańcuszek

zdobiona granulowaniem (?).

Numer inwentarzowy: MS/A/263h.
Materiał: srebro, kamień  akwamaryn.

Wymiary: wysokość 33,8 mm, średnica oczka 15,5 mm.
Waga: 4,43 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas interwencyjnych badań archeologicznych 
w 2003 r. w związku z przebudową pomieszczeń gospodarczych na ul. Władysława 
Łokietka 7c w Stargardzie, stanowisko nr 11a (AZP 3210/167) – miasto lokacyjne.

Chronologia: początek XX w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: Majewski 2013, 347348; Matwiejczuk et al. 2016, 95.
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Zapinka 

Kolista rama z zachowanym kolcem, jednostronnie zdobiona powtarzalnymi znakami
w majuskule (odwrócone V, V i E), naśladującymi inskrypcję AVE,

ujętymi w dwa ryte okręgi.

Numer inwentarzowy: 118/24/GW/S.
Materiał: stop miedzi z cynkiem.

Wymiary: średnica 33 mm.
Waga: 5,31 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryta podczas badań w 2019 r. na terenie tzw. kwartału 
XXIV w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: XIIIXIV w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: brak.
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Zapinka/sprzączka

Zbliżona w formie do okręgu ażurowa zapinka wycięta z blachy. Na froncie 
umieszczone trzy zdobienia puncą w kształcie sześciopłatkowych kwiatów. 

Przedstawienie to interpretowane jest jako żaba/ropucha, która w mitologii ludów 
bałtyjskich czczona była jako bóstwo.

Numer inwentarzowy: MS/A/339/5.
Materiał: stop miedzi, cynku i cyny.

Wymiary: 43×41,5 mm, grubość 1,3 mm.
Waga: 8,02 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 34
(AZP 3210/10) – osada wczesnośredniowieczna. Zabytek przekazany do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2016 r.
Chronologia: XIVXV w.

Miejsce produkcji: Łotwa lub Estonia.
Literatura: Janowski 2017b.
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Kabłączek skroniowy

Ozdoba wykonana z miedzianego drutu o owalnym przekroju, pokrytego cienką 
warstwą stopu z wysoką zawartością cynku. Jeden z końców rozklepano

w taśmę, formując esowate uszko.

Numer inwentarzowy: 153/R/Kw/S.
Materiał: miedź i stop metali kolorowych.

Wymiary: średnica maksymalna kabłączka 23 mm, średnica maksymalna
drutu 5,1 mm.
Waga: 4,94 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty w trakcie badań w 2008 r. na terenie tzw. kwartału 
IX w Stargardzie (współcześnie kwartał pod Galerią Handlową „Starówka”),

stanowisko nr 11a (AZP 3210/167) – miasto lokacyjne.
Chronologia: IX  połowa XII w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Janowski 2019b, 202.
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Kabłączek skroniowy

Zabytek wykonany z cienkiego, owalnego w przekroju drucika, który został silnie 
rozklepany na jednym z końców i zwinięty pojedynczo w esowate uszko.

Numer inwentarzowy: 94/PS/26/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: średnica maksymalna kabłączka 46 mm, średnica maksymalna
drucika 2,5 mm.
Waga: 3,81 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w latach 20172018 na terenie
tzw. kwartału XXVI w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166) –

gród i osada wczesnośredniowieczna.
Chronologia: IX  połowa XII w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: brak.
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Medal

Okrągły przedmiot zaopatrzony u góry w uszko z okrągłego drutu. Medal dedykowany 
Wilhelmowi Kettlerowi (15741640), księciu Kurlandii i Semigalii.

Awers: prawy profil popiersia mężczyzny w stroju renesansowym, z łańcuchem na szyi, 
obwiedziony ornamentem sznurowym. W otoku inskrypcja: * DG • WILHELM • IN • 

LIEFLAN • ZV • CVRLAN • VN • SEMGAL • HZ.
Rewers: HIIN / CVRRIBVS * / ETHIINEQVIS * / NOSINNOMINE / 

* DEINOSTRI * / INVOCABIMVS / ..(CV?) PSAL : ZO * / 160I.
W otoku wieniec laurowy z inicjałami A(?) / S.

Numer inwentarzowy: MS/A/335.
Materiał: stop miedzi, złocenie.

Wymiary: średnica 43 mm, grubość 3 mm.
Waga: 31,03 g.

Czas i miejsce znalezienia: przypadkowe znalezisko na stanowisku nr 9
(AZP 3410/47) – grodzisko wczesnośredniowieczne. Zabytek przekazany do zbiorów 

Działu Archeologii MAH w Stargardzie w 2015 r.
Chronologia: XVII w.

Miejsce produkcji: nieznane.
Literatura: Majewski 2016, 476.
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Rozeta 

Zabytek składający się z krzyża zdobionego pseudogranulacją, między którego 
ramionami wykonano dekorację ażurową. Ozdoba ma symetrycznie rozmieszczone 

rozety w postaci sześciopłatkowych kwiatów, w centrum zaś ośmiopłatkowy.
Przedmiot zdobiony jest techniką filigranu ażurowego.

Od tyłu przylutowano uszko/haftkę.

Numer inwentarzowy: 62/Sch/28/S.
Materiał: stop miedzi.

Wymiary: wysokość 34 mm, szerokość 33,6 mm.
Waga: 1,45 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryta podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: nowożytność.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: Matwiejczuk et al. 2016, 92.
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Brosza?

Okrągły zabytek wykonany techniką filigranu ażurowego. Centralna część przedmiotu 
zdobiona czterema kwiatami trzypłatkowymi oraz jednym (środkowy) 

pięciopłatkowym. 

Numer inwentarzowy: 82/Sch/28/S.
Materiał: srebro.

Wymiary: średnica 33,2 mm.
Waga: 4,30 g.

Czas i miejsce znalezienia: odkryta podczas badań w 2015 r. na terenie tzw. kwartału 
XXVIII w Stargardzie, stanowisko nr 11 (AZP 3210/166).

Chronologia: początek XX w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: Matwiejczuk et al. 2016, 92.
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Kołnierz dziecięcy

Okrągły z zaszewkami wiązany z tyłu tasiemkami, bogato zdobiony sztuczną biżuterią
z motywami florystycznymi ze szlifowanych szkiełek.

Numer inwentarzowy: 381/KM/16/S.
Materiał: jedwab, szkło, stop miedzi.

Czas i miejsce znalezienia: odkryty podczas badań w kryptach grzebalnych
w bocznych kaplicach kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
w Stargardzie w 2016 r., stanowisko nr 11a (AZP 3210/167) – miasto lokacyjne.

Chronologia: XVII/XVIIIXVIII w.
Miejsce produkcji: nieznane.

Literatura: brak.
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