Lubuski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
Odkryte monety to przede wszystkim talary należące do książąt Saksonii, ale także monety z Niderlandów, Brunszwiku i prawdopodobnie Wenecji. W zbiorze znajdują się liczne emisje należące
do Augusta Wettyna, będącego 15. księciem elektorem Saksonii (ur. 1526; zm. 1586; panował w latach 1553-1586) [A-B]. Są także monety bite przez
Jana Fryderyka I Wettyna zwanego Wspaniałomyślnym i Mauryego Wettyna – książąt elektorów Saksonii [C-D] oraz przez Henryka Pobożnego Wettyna – księcia saskiego [E].
Są także monety bite przez Fryderyka Wilhelma I z
dynastii Wettynów – księcia Saksonii-Altenburg oraz
Jana III [F]. Odkryto także monetę Henryka Juliusza
z dynastii Welfów – księcia Brunszwiku (ur. 1564;
zm. 1613, panował w latach 1589-1613) [G], Fryderyka II Wittelsbach – elektora Palatynatu Reńskiego (ur. 1482; zm. 1556 panował (1544-1556) [H].
Wśród znalezisk sa także monety cesarskie, np. cesarza Ferdynanda I Habsburga, króla Austrii (ur. 1503;
zm. 1564, panował w latach 1558-1564) [I]. Odkryto także monetę miast Deventer, Campen i Zwolle
bitą prze cesarza Karola V Habsburga (ur. 1500; zm.
1558, panował w latach 1519-1556).
Według wstępnej analizy można przypuszczać,
że monety zostały ukryte na początku Wojny Trzydziestoletniej (1618-1648).
Za pomoc w badaniach dziękujemy Michałowi
Łukowskiemu oraz Dariuszowi Zającowi.
Bartłomiej Gruszka, Sławomir Kałagate

Fundacja Archeologiczna
w Zielonej Górze

Skarb talarów
z poł. XVI i pocz. XVII w.
z Kożuchowa
Skarb został odkryty w listopadzie 2019 roku w trakcie badań archeologicznych przy ulicy Legnickiej
w Kożuchowie. Prace wykopaliskowe prowadzono
w związku z budową obiektu mieszkalnego.
89 monet talarowych datowanych wstępnie na
okres od lat 40. XVI wieku do początku lat 20. następnego stulecia, znaleziono w zagruzowanym przejściu pomiędzy piwnicami. Rozporszenie monet na
dość dużym obszarze wskazuje, że nie znajdowały
się one w miejscu ich pierwotnego zdeponowania,
lecz zapewne zostały rozrzucone na skutek zawalenia
lub zagruzowania piwnicy, co mogło mieć związek
z licznymi pożarami Kożuchowa, zarówno w okresie nowożytnym, jak i w czasie II Wojny Światowej.

[B]

[F]

[C]

[G]

[D]

[H]

[E]

[I]

miejsce odkrycia skarbu

[A]

