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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.
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Henryk Stecki
Moneta wieluńska pod stęplem Władysława 
księcia opolskiego ze zbioru Henryka Steckiego 

ta niewielka, wydana w 1860 roku w petersburgu, 
broszura, choć nie podpisana, wydaje się być trafnie 
przypisywana przebywającemu tamże w tym czasie 
Henrykowi steckiemu (1823-1895), ziemianinowi                            
i kolekcjonerowi monet polskich. ogłasza on w niej 
sensacyjną informację o odkryciu w skarbie z okolic 
krakowa nieznanego wówczas denara bitego za czasów 
władysław opolczyka (1356–1401) w wieluniu, co miało 
miejsce (wg dzisiejszej wiedzy) w latach 1370-1379.                         
z nieznanych powodów, ćwierć wieku później, kazimierz 
stronczyński omawiając tę również obecnie niezwykle 
rzadką monetę nie wspomina o skarbie, w którego skład 
miała wchodzić, ale o „starym […] familijnym woreczku”, 
gdzie leżała ona wśród innych, bezwartościowych 
„pieniążków”. drugim bohaterem tej broszurki, którego 
wizerunek również znalazł się na okładce jest moneta, 
przypisana przez steckiego Marii (1382-1395), królowej 
węgier, a siostrze Jadwigi andegaweńskiej  (1384-1399). 
Jej emisja miała być związana z bytnością węgrów na 



rusi czerwonej i dla tego terytorium przeznaczona. 
dziś wiemy jednak, że jest to fenig Franciszka von 
braunschweig-wolfenbüttel, biskupa Minden w latach 
1508-1529*. w tej drobnej publikacji zwraca też uwagę 
wierne, ale utrudniające oglądanie, odwzorowywanie 
monet z zachowaniem stosunku osi awersu do rewersu.  
broszurkę wydrukowano w „domu wydawniczym” 
Jozafata ohryzko (1827-1890), carskiego urzędnika 
Ministerstwa Finansów, od 1863 roku agenta rządu 
narodowego w petersburgu, a następnie sybiraka.

Mateusz woźniak
ptn o/kraków

*w identyfikacji której pomógł prof. borys paszkiewicz, 
za co w ty miejscu serdecznie dziękujemy.

Oryginał: wyd. 1860 r., 5 stron, format 9,9 x 12,7 cm
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