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Oryginał niniejszej publikacji, wydanej cyfrowo w ramach Biblioteczki 
Numizmatyka, pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana 
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej zgody 
Muzeum Narodowego w Krakowie, z wyjątkiem przypadku krótkiego

cytatu zawartego w krytycznych artykułach i recenzjach.

14



H. Sadowski
Z Numizmatyki polskiej

Notatka H. Sadowskiego dotyczy licytacji zbioru monet, należącego 
do mającego korzenie na Pomorzu i w Meklemburgii, znanego 
niemieckiego numizmatyka, Carla Friedricha pogge’go (1752-
1840). Budowanie kolekcji numizmatycznej ułatwiła Carlowi 
rodzinna działalność kupiecka, którą kontynuował po swoim ojcu, 
Carlu Heinrichu pogge (1720–1785).

Pasja numizmatyczna Carla Friedricha zaowocowała 
kilkutysięcznym zbiorem monet, wśród których znajdowało się 
przeszło tysiąc numizmatów z Pomorza. Po śmierci kolekcjonera 
zbiór przez przeszło cztery dekady pozostawał w posiadaniu 
jego spadkobierców. Część monet została przekazana w 1881 
roku do muzeum w Stralsundzie, zaś w dniu 23 listopada 1903 
roku pozostająca w rękach rodziny kolekcja Pogge’go została 
zlicytowana przez dom aukcyjny L. & L. Hamburger we Frankfurcie 
nad menem.

Do tej właśnie aukcji odnosi się opublikowana na łamach Tygodnika 
Ilustrowanego notatka autorstwa H. Sadowskiego. Wśród licznych 
numizmatów uwagę autora skupiają dwie niezwykłej rzadkości 
pozycje wybite za panowania Stefana Batorego: olkuski talar 
koronny z 1580 roku, z inicjałami i herbem Rafała Leszczyńskiego 
na rewersie oraz 10-dukatówka czyli portugał z mennicy ryskiej          
z tą samą datą.

Jak podaje Sadowski, talara wylicytował do swego zbioru za kwotę 
2184 marek Andrzej hr. Potocki. Obecnie moneta ta znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Z kolei portugał 
trafił za kwotę 3100 marek do innego wybitnego kolekcjonera, 
Kazimierza Sobańskiego, który swoją kolekcję zapisał Muzeum 
Narodowemu w Warszawie. Niestety obecnie los wspomnianej 
monety jest nieznany, zaś inny egzemplarz portugała z tej emisji 
znajduje się natomiast w zbiorach hr. Czapskiego w Muzeum 
Narodowym w krakowie.



Wśród pozostałych licytowanych monet ze zbioru Pogge’go autor 
wymienia w notatce również 4 inne monety: grosza krakowskiego 
Kazimierza Wielkiego, szóstaka koronnego Zygmunta Starego 
z 1528 r., szóstaka gdańskiego Zygmunta Starego z 1535 r. oraz 
półkopka Zygmunta Augusta z roku 1564.

Egzemplarz pochodzi ze lwowskiej biblioteki Rudolfa Mękickiego 
(1887-1942) oraz jego syna Juliusza Mękickiego (1921-2000),                          
o czym świadczą stosowne zapisy i pieczęcie. Następnie trafił on 
do biblioteki Lecha Kokocińskiego, której znaczna część została 
przez niego podarowana do Muzeum Narodowego w Krakowie.

dariusz F. jasek
PTN o/Kraków
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