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1. Stefan Batory, trojak 1586 Ryga NGC MS62 

 

Odmiana z małą głową króla, na awersie "rąb" kończący napis

otokowy. Odmiana z PO po REX. Wspaniale zachowane detale oraz

świetna prezencja. Iger R.86.2d

Stan zachowania: NGC MS62 Cena wywoławcza: 300 zł

2. Stefan Batory, trojak 1586 Ryga NGC MS64 

 

Odmiana z dużą głową króla, na awersie "rąb" kończący napis

otokowy. W stanach menniczych, odmiana z dużą głową króla jest

zdecydowanie rzadsza. Egzemplarz doceniony bardzo wysoką notą

MS64. Doskonałe detale oraz intensywny blask menniczy. Rzadka

pozycja w doskonałym stanie zachowania. Iger R.86.1a

Stan zachowania: NGC MS64 Cena wywoławcza: 300 zł

3. Stefan Batory, trojak 1586 Ryga NGC MS64 

 

Odmiana z dużym popiersiem. Odmienny typ korony na awersie od

pozostałych trojaków ryskich oferowanym na obecnej aukcji. Na

rewersie, w herbie Rygi lew bez grzywy. Wspaniale zachowane detale

oraz mocny blask menniczy. Rzadka moneta w tak doskonałym stanie.

Iger R.86.1a

Stan zachowania: NGC MS64 Cena wywoławcza: 300 zł

4. Powstanie Listopadowe 3 grosze 1831 łapy orła proste 

 

Odmiana z łapami orła prosto i kropką po POLS• 7.63g; Iger

PL.31.1.a(R), Plage 282, Bitkin 8

Stan zachowania: +3/3 Cena wywoławcza: 180 zł

5. Powstanie Listopadowe 3 grosze 1831 łapy orła proste 

 

Odmiana z łapami orła prosto i kropką po POLS• Iger PL.31.1.a(R),

Plage 282, Bitkin 8

Stan zachowania: -3/+4 Cena wywoławcza: 80 zł

6. Powstanie Listopadowe 2 złote 1831 KG 

 

Odmiana z kropką po POL• Moneta wybita uszkodzonym stemplem.

9.05g; Plage 273, Plage 4

Stan zachowania: +3 Cena wywoławcza: 300 zł

7. Królestwo Polskie - zestaw 

 

Razem 7 sztuk.

Stan zachowania: -1/2 Cena wywoławcza: 50 zł



8. Ober-Ost zestaw 

 

Zestaw monet Ober-Ost. Stany 2/3. 2 kopiejki A po kontakcie z

kwasem, 1 kopiejka A bardzo ładnie zachowana. W skład zestawu

wchodzi: 3 kopiejki Berlin A, 2x3 kopiejki J 2 kopiejki A i J 1 kopiejka A

2x1 oraz J. Razem 8 sztuk.

Stan zachowania: 2/3 Cena wywoławcza: 100 zł

9. 1 grosz 1931 

 

Rzadszy rocznik. Piękne detale, choć delikatnie przetarty.

Parchimowicz 101f

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 50 zł

10. 1 grosz 1936 PCGS MS64 RB 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor czerwono-brązowy. Druga

najwyższa nota w rejestrze PCGS dla tego koloru oraz rocznika, choć

przy małej populacji. Atrakcyjna moneta. Parchimowicz 101k

Stan zachowania: PCGS MS64
RB 2-ga nota

Cena wywoławcza: 50 zł

11. 1 grosz 1937 PCGS MS64 RB 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor czerwono-brązowy. Druga

najwyższa nota w rejestrze PCGS dla tego koloru oraz rocznika, choć

przy małej populacji. Atrakcyjna moneta. Parchimowicz 101l

Stan zachowania: PCGS MS64
RB

Cena wywoławcza: 50 zł

12. 1 grosz 1938 PCGS MS66 RD 

 

Menniczy egzemplarz z mocnym połyskiem. Kolor czerwony. Wysoka,

druga najwyższa nota w rejestrze PCGS dla tego koloru oraz

rocznika.Wyśmienita moneta. Parchimowicz 101m

Stan zachowania: PCGS MS66
RD 2-ga nota

Cena wywoławcza: 100 zł

13. 1 grosz 1939 PCGS MS63 BN 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor brązowy. Parchimowicz

101n

Stan zachowania: PCGS MS63
BN

Cena wywoławcza: 50 zł

14. 1 grosz 1939 PCGS MS63 RB 

 

Menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem. Kolor czerwono-

brązowy. Parchimowicz 101n

Stan zachowania: PCGS MS63
RB

Cena wywoławcza: 50 zł



15. 2 grosze 1923 NGC MS62 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Parchimowicz 102a

Stan zachowania: NGC MS62 Cena wywoławcza: 50 zł

16. 2 grosze 1925 NGC MS63 BN 

 

Menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem. Kolor brązowy.

Parchimowicz 102b

Stan zachowania: NGC
MS63BN

Cena wywoławcza: 50 zł

17. 2 grosze 1928 NGC MS62 BN 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor brązowy. Parchimowicz

102d

Stan zachowania: NGC MS62
BN

Cena wywoławcza: 50 zł

18. 2 grosze 1936 NGC MS65 RB 

 

Piękny, menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem. Kolor

czerwono-brązowy z przewagą czerwieni. Parchimowicz 102k

Stan zachowania: NGC MS65
RB

Cena wywoławcza: 50 zł

19. 2 grosze 1938 PCGS MS63 RB 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor czerwono-brązowy z

wyraźną przewagą czerwieni. Parchimowicz 102m

Stan zachowania: PCGS MS63
RB

Cena wywoławcza: 50 zł

20. 5 groszy 1930 NGC MS62 BN 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor brązowy. Rzadki rocznik w

stanach menniczych. Parchimowicz 103d

Stan zachowania: NGC MS62
BN

Cena wywoławcza: 50 zł

21. 5 groszy 1938 NGC MS64 RD 

 

Menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem. Kolor czerwony.

Parchimowicz 103j

Stan zachowania: NGC MS64
RD

Cena wywoławcza: 50 zł



22. 10 groszy 1923 NGC MS63 

 

Piękny, menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem.

Parchimowicz 103

Stan zachowania: NGC MS63 Cena wywoławcza: 100 zł

23. 2 złote 1924 odwrotka  

 

Mennica Filadel�a. Relatywnie rzadsza odmiana w przyzwoitym stanie

zachowania. Parchimowicz 109c

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 100 zł

24. 2 złote 1934 NGC MS63★ 

 

Wyśmienity egzemplarz. Świetnie zachowane detale, piękna kolorowa

patyna. Intensywny połysk. Warto odnotować, że moneta została

doceniona "gwiazdką" po nocie numerycznej. Oznaczenie to

przypisywane jest monetom o wyjątkowo atrakcyjnej prezencji, które

wyglądem swym są znacznie bardziej atrakcyjnie niż egzemplarze,

którym przyznano identyczną notę numeryczną. W tym przypadku

gwiazdka została przyznana za piękną, barwną patynę, która

przełożyła się na tak spektakularny wygląd. Parchimowicz 110c

Stan zachowania: NGC MS63★ Cena wywoławcza: 100 zł

25. Nike 5 złotych 1928 Warszawa  

 

Przyzwoity detal, ale ślady manipulacji na tle monety. Uderzona na

rancie. Parchimowicz 114a

Stan zachowania: 3 ~ Cena wywoławcza: 200 zł

26. Sztandar 5 złotych 1930  

 

Ładny detal, ale przetarte tło. Parchimowicz 115a

Stan zachowania: -2 Cena wywoławcza: 300 zł

27. 10 złotych 1925 NGC MS65 

 

Menniczy egzemplarz. Wysoka, trzecia najwyższa nota od NGC.

Wyśmienity w prezencji. 3.22 g; Parchimowicz 125

Stan zachowania: NGC MS65 Cena wywoławcza: 500 zł

28. 10 złotych 1933 Sobieski 

 

Przetarte tło. Parchimowicz 121

Stan zachowania: 2/-2 Cena wywoławcza: 200 zł



29. 10 złotych 1933 Traugutt 

 

Przetarte tło. Parchimowicz 122

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywoławcza: 200 zł

30. 10 złotych 1934 - Strzelecki 

 

Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym.

Parchimowicz 123

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 100 zł

31. 10 złotych 1939 NGC MS61 

 

Piękna, mennicza moneta. PArchimowicz 124.f

Stan zachowania: NGC MS61 Cena wywoławcza: 100 zł

32. 10 złotych 1939 NGC MS62 

 

Piękna moneta, menniczej świeżości. Intensywny połysk.

Parchimowicz 124.f

Stan zachowania: NGC MS62 Cena wywoławcza: 150 zł

33. 20 złotych 1925 NGC MS64 

 

Menniczy egzemplarz. Świetnie zachowane detale, piękne tło na

stronie z orłem. Żółte złoto. 6.45g; Parchimowicz 126

Stan zachowania: NGC MS64 Cena wywoławcza: 500 zł

34. Zestaw 2x1 grosz 1923  

 

Dobre detale oraz połysk. Drobne niedoskonałości w tle.

Parchimowicz 101a

Stan zachowania: +2 Cena wywoławcza: 50 zł

35. Zestaw 3x1 grosz 1938 czerwone 

 

Trzy sztuki. Rocznik 1938. Mennicze egzemplarze koloru czerwonego

z mocnym połyskiem. Parchimowicz 101m

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 50 zł

36. Zestaw 1 grosz 1936-1939 

 

Mennicze egzemplarze z połyskiem. Razem 4 sztuki każda z innego

rocznika.

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 50 zł



37. Zestaw 3 x 1 grosz 1937/8/9 ładne 

 

Ładne egzemplarze z menniczym połyskiem. Po sztuce z rocznika

1937/38/39.

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 50 zł

38. Zestaw monet groszowych II RP - ładne stany 

 

Atrakcyjny pod względem stanów zachowania zestaw monet

groszowych z II RP. Wiele egzemplarzy z pięknym połyskiem

menniczym.

Stan zachowania: -1/+2 Cena wywoławcza: 100 zł

39. Zestaw monet 2 złote "Głowa Kobiety"  

 

Razem 50 sztuk. Stany obiegowe.

Stan zachowania: 3 Cena wywoławcza: 100 zł

40. Zestaw srebrnych monet II RP - ładne w prezencji  

 

Ładne detale, ale przetarte w tle.

Stan zachowania: 2 ~ Cena wywoławcza: 100 zł

41. Zestaw monet II RP - stany obiegowe 

 

Zestaw monet II RP. Stany obiegowe. 2x1 złoty 1929, 9x50 groszy, 2 x

20groszy, 5x10 groszy, 1x5 groszy 1939, 1x5 groszy 1938, 3x5 groszy

1937, 2x5 groszy 1936, 1x5 groszy 1928, 3x 5 groszy 1925, 1x5

groszy 1923, 29x 2 grosze, 13x 1 grosz

Stan zachowania: 2/3 Cena wywoławcza: 50 zł

42. Zestaw Kobieta i Kłosy w tym odwrotka - 4 sztuki 

 

Zestaw czterech monet Kobieta Kłosy w skład którego wchodzi: - 1

złoty 1924 st.-3 - 2 złote 1924 st.+4 - 2 złote 1924 - odwrotka st. 3 - 2

złote 1925 - st.2

Stan zachowania: 2-4 Cena wywoławcza: 300 zł

43. Zestaw 5+10 złotych z orłem strzleckim 

 

10 złotych czyszczone. 5 złotych z patyną oraz niezłym detalem.

Parchimowicz 117/123

Stan zachowania: 2/3 Cena wywoławcza: 200 zł



44. Kolekcja II RP - SREBRO + GROSZE  

 

Zestaw monet II RP. Przeważnie stany obiegowe 3, kilka egzemplarzy

ładniejszych w stanach 2 z połyskiem. Grosze w stanach obiegowych,

bez najrzadszej 5 groszówki, późne grosze ładnie zachowane. Razem

61 sztuk. W skład zestawu wchodzą: 10 złotych Piłsudski 1934,

35(2),36(2),37,38,39, 10 złotych Głowa Kobiety 32 zn,32 bez, 33(2), 5

złotych Piłsudski 34(2),35,36,38, 5 złotych Głowa Kobiety, 32 bez, 33,

5 złotych 1936, 2 złote 1934 Piłsudski, 2 złote Głowa Kobiety

32,33,34, 2 złote 1936 5 groszy - 10 sztuk, 2 grosze 14 sztuk, 1 grosz

12 sztuk.

Stan zachowania: 2-3 Cena wywoławcza: 500 zł

45. 50 groszy 1938 niklowane PCGS MS62 

 

Piękny, menniczy egzemplarz. Świetne detale oraz doskonałe tło.

Parchimowicz 12a

Stan zachowania: PCGS MS62
2-ga nota

Cena wywoławcza: 100 zł

46. 5,10,20 groszy cynk + 50 groszy niklowane 

 

Razem: 4 sztuki.

Stan zachowania: 3/+3 Cena wywoławcza: 20 zł

47. 10 złotych 1966 Mała kolumna 

 

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 50 zł

48. 10 złotych 1973 Kościuszko 

 

Rzadszy rocznik.

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 20 zł

49. 100 złotych 1966 Mieszko i Dąbrówka 

 

Patyna. Parchimowicz 268

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 80 zł

50. Solidarność 100.000 złotych 1990 TYP A  

 

Patyna. Parchimowicz 619a

Stan zachowania: -1/1 Cena wywoławcza: 50 zł



51. Zestaw srebrnych monet PRL - dużo menniczych stanów 

 

Zestaw monet PRL w skład którego wchodzą: 16 sztuk 200zł 1974

XXX Lat PRL, 3 sztuki 200zł 1976 Igrzyska, 2 sztuki 200zł 1975

Rocznica, 7 sztuk 1000zł JPII 1982/3, 2 sztuki 50.000 1988 Piłsudski,

2 sztuki 10.000 1987 JPII, 2 sztuki 200.000 1991(225 Lat Mennicy)

oraz 1 sztuka 100.000zł Solidarność Typ A. Razem 35 sztuk.

Stan zachowania: opis Cena wywoławcza: 100 zł

52. KLIPY polskich monet obiegowych - nakład 1000 sztuk.  

 

Elegancki komplet monet wybitych w formie srebrnych klip,

upamiętniający wizerunki polskich monet. Całość w eleganckiej

kasecie wraz z certy�katem. Nakład 1000 sztuk. Łącznie 122.18

grama czystego srebra. Całość pięknie zachowana bez najmniejszych

zastrzeżeń.

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 200 zł

53. Komplet 2 złote GN 1995-2014 260szt. piękne 

 

Pełen komplet 2 złotówek z lat 1995-2014. Monety starannie

poukładane w dwóch eleganckich albumach z podanym nakładem dla

każdej monety. Monety w pięknych, menniczych stanach, Zygmunt

August w stanie -1. Razem 260 sztuk.

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 500 zł

54. Wolne Miasto Gdańsk 1 fenig 1923 NGC MS64 BN 

 

Menniczy egzemplarz z atrakcyjnym połyskiem. Kolor brązowy.

Wysoka nota od NGC. Parchimowicz 53a

Stan zachowania: NGC MS64
BN

Cena wywoławcza: 100 zł

55. Wolne Miasto Gdańsk 1 fenig 1926 NGC MS63 BN 

 

Menniczy egzemplarz. Kolor brązowy, miejscowo czerwony.

Atrakcyjna nota od NGC. Parchimowicz 53b

Stan zachowania: NGC MS63
BN

Cena wywoławcza: 100 zł

56. Wolne Miasto Gdańsk 1 fenig 1929 NGC MS62 BN 

 

Menniczy egzemplarz z ładnym połyskiem. Kolor brązowy.

Parchimowicz 53c

Stan zachowania: NGC MS62
BN

Cena wywoławcza: 100 zł



57. Wolne Miasto Gdańsk 1 fenig 1930 NGC MS65 BN 

 

Wyśmienity, menniczy egzemplarz.Kolor brązowy z dużą ilością

barwnych, burgundowych poświat. Druga najwyższa nota przyznana

przez NGC dla tego rocznika i koloru. Intensywny połysk, doskonałe

detale oraz świetna prezencja. Parchimowicz 53d

Stan zachowania: NGC MS65
BN 2-ga nota

Cena wywoławcza: 100 zł

58. Wolne Miasto Gdańsk 1 fenig 1937 NGC MS64+ BN 

 

Menniczy egzemplarz z atrakcyjnym, intensywnym połyskiem. Kolor

brązowy z dużą ilością czerwieni na stronie z nominałem. Awers z

licznymi barwnymi poświatami. Oceniony przez NGC na MS64+,jest

to egzemplarz z pogranicza MS64/65. Parchimowicz 53e

Stan zachowania: NGC MS64+
BN

Cena wywoławcza: 100 zł

59. Wolne Miasto Gdańsk 2 fenigi 1926 PCGS MS63 RB 

 

Menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem. Kolor czerwono-

brązowy. Parchimowicz 54b

Stan zachowania: PCGS
MS63RB

Cena wywoławcza: 100 zł

60. Wolne Miasto Gdańsk 2 fenigi 1937 NGC MS64+ BN 

 

Menniczy egzemplarz z połyskiem. Kolor brązowy, miejscowo

czerwony. Druga najwyższa nota przyznana przez NGC dla tego

koloru oraz rocznika. Dodatkowy + do noty oznacza, że jest to moneta

z pogranicza MS64/65, czyli blisko maksymalnej noty. Parchimowicz

54c

Stan zachowania: NGC MS64+
BN 2-gi Max

Cena wywoławcza: 100 zł

61. Wolne Miasto Gdańsk 5 fenigów 1923 NGC MS64 

 

Menniczy egzemplarz. Parchimowicz 55a

Stan zachowania: NGC MS64 Cena wywoławcza: 100 zł

62. Wolne Miasto Gdańsk 1/2 guldena 1923 NGC MS63 

 

Menniczy egzemplarz, intensywny połysk oraz wspaniała prezencja.

Wysoka nota od NGC. Parchimowicz 59a

Stan zachowania: NGC MS63 Cena wywoławcza: 400 zł



63. Wolne Miasto Gdańsk 1/2 guldena 1927 NGC MS63 

 

Menniczy egzemplarz, intensywny połysk oraz wspaniała prezencja.

Rzadki rocznik. Wysoka nota od NGC. Parchimowicz 59b

Stan zachowania: NGC MS63 Cena wywoławcza: 400 zł

64. Wolne Miasto Gdańsk 1 gulden 1923 NGC MS63 

 

Atrakcyjny, menniczy egzemplarz z intensywnym połyskiem.

Parchimowicz 64

Stan zachowania: NGC MS63 Cena wywoławcza: 200 zł

65. Wolne Miasto Gdańsk - Zestaw od 1pf do 10pf - atrakcyjne stany 

 

Bardzo ładne egzemplarze z dużą ilością menniczej świeżości. Monety

z połyskiem, jedynie niektóre z drobnymi niedoskonałościami w tle.

Atrakcyjny zestaw.

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 100 zł

66. Wolne Miasto Gdańsk - Zestaw obiegowych monet 

 

Obiegowe egzemplarze. Razem: 21 sztuk. W tym 3x10pfg 1932,

2x5pfg 1928, 1x5pfg 1923, 2x5pfg 1932, 1x2pfg 1926, 3x1pfg 1937,

2x1pfg 1930, 2x1pfg 1929, 3x1pfg 1926, 2x1pfg 1923.

Stan zachowania: 3/2 Cena wywoławcza: 100 zł

67. Niemcy - Prusy 20 marek 1872 A Berlin 

 

Złoto 900. 7.92g; Fridberg 3814

Stan zachowania: -2 Cena wywoławcza: 800 zł

68. Rosja 5 rubli 1902 

 

AU 900. Bitkin 29

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 550 zł

69. Rosja Aleksander II Połtina 1859 

 

Niezły detal, choć czyszczona. Bitkin 97

Stan zachowania: 2 ~ Cena wywoławcza: 100 zł

70. Szwecja 10 koron 1874 - Oskar II 

 

Menniczy egzemplarz. AU 900. 4.48g; Friedberg 94

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 500 zł



71. 4 złote 1794 (I)(A) - pierwsza seria 

 

Atrakcyjny, świeży egzemplarz. Narożniki delikatnie przyczernione,

reszta bez zastrzeżeń. Druk intensywny. Papier ze znakiem wodnym

"Jeziorna". Pierwsza seria A. Miłczak A11a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 200 zł

72. 5 złotych 1794 N.B.1  

 

Banknot po konserwacji polegającej na uzupełnieniu drobnych

ubytków. Konserwacja wykonana punktowo, stąd prezencja jest

zadowalająca. Papier bez znaków wodnych. Miłczak A1a2

Stan zachowania: 4 ~ Cena wywoławcza: 400 zł

73. 5 złotych 1794 N.C.1 - PMG 30  

 

Przyzwoity, naturalny banknot. Kilka złamań poziomych, ale bez

przetarć oraz naddarć. Kolorystyka naturalna, jasno liliowa. Papier bez

znaków wodnych. Krawędzie sprawiają wrażenie nienaturalnych.

Miłczak A1a2

Stan zachowania: PMG 30 Cena wywoławcza: 500 zł

74. 10 złotych 1794 - B - PCGS 30  

 

Naturalny papier, choć z kilkoma naddarciami. Lewy, dolny narożnik

naderwany, podklejenia taśmami od rewersu. Miłczak A2

Stan zachowania: PCGS 30 Cena wywoławcza: 300 zł

75. 25 złotych 1794 -A- zw.Pieter de Vries & Comp 

 

Egzemplarz z licznymi śladami obiegu, ubytkami oraz rozdarciami.

Miłczak A3

Stan zachowania: 6 Cena wywoławcza: 100 zł

76. 25 złotych 1794 -B- zw. Pieter de Vries & Comp - PCGS 25 

 

Naturalny papier, kolorystyka dobrze zachowana jak na ten nominał,

ciemno cebulkowa. Liczne załamania z przetarciami oraz rozdarciami.

Ślady kleju na rewersie oraz podlepka. Miłczak A3

Stan zachowania: PCGS 30 Cena wywoławcza: 300 zł

77. 50 złotych 1794 - A- cienki papier 

 

Egzemplarz wydrukowany na cienkim papierze bez znaków wodnych.

W ramach tego nominału występuje wyraźna różnica w gramaturze

papieru wynikająca z faktu, że papier do druku dostarczono z różnych

papierni. Egzemplarze na cienkim papierze są wyraźnie rzadsze. Liczna

ślady obiegu, ubytki, ale banknot względnie w akceptowalnym stanie

zachowania. Miłczak A4

Stan zachowania: -4 Cena wywoławcza: 200 zł



78. 100 złotych 1794 -A- num. czterocyfrowy  

 

Najwyższy osiągalny nominał z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej.

Mocne, centralnie złamanie z przedarciem struktury papieru.

Punktowe uzupełnienie na prawej krawędzi wraz z punktowaniem, ale

bez pełnego moczenia. Prezencja akceptowalna, niski czterocyfrowy

numerator. Miłczak A5

Stan zachowania: -4 ~ Cena wywoławcza: 800 zł

79. 5 talarów 1819 podpis.Ostrowski - rzadki 

 

Egzemplarz po konserwacji z uzupełnieniami na marginesach. Rzadki

podpis komisarza. Najrzadszy nominał z Księstwa Warszawskie,

trudny nawet w słabych stanach zachowania. Miłczak A14a

Stan zachowania: PMG 25 NET Cena wywoławcza: 3.000 zł

80. 1 złoty 1831 Głuszyński 

 

Złamania w polu, częściowo z przetarciem struktury papieru oraz

drobnymi rozdarciami. Banknot po konserwacji, choć suchy stempel

nadal czytelny, wypukły. Podpis Głuszyński. Miłczak A22a

Stan zachowania: 4 Cena wywoławcza: 1.000 zł

81. 1/2 Jenerał 1916 -A- numerator czerwony  

 

Ładny, naturalny egzemplarz. Bez ugięć czy złamań centralnych. Ślad

foxingu na górnej krawędzi. Dwa ukośne, lekkie zagniecenia w polu.

Złamany prawy, górny narożnik wzdłuż górnego marginesu. Lewy,

górny narożnik ugięty. Atrakcyjny banknot o około emisyjnej

prezencji. Numerator koloru czerwonego - standardowy typowy dla

późnych numeratorów. Miłczak 1a

Stan zachowania: -1/+2 Cena wywoławcza: 50 zł

82. 1 marka 1916 Jenerał -A- PMG 64 

 

Narożniki delikatnie przyczernione. Lewy,dolny lekko ugięty. Ślady

foxingu na krawędziach. Naturalny, ładny egzemplarz. Miłczak 2a

Stan zachowania: PMG64 Cena wywoławcza: 400 zł

83. 1 marka Jenerał 1916 

 

Jednokrotnie złamany centralnie, reszta bez zarzutu. Kolorystyka

matowa, po subtelnym oczyszczeniu. Miłczak 2a

Stan zachowania: 2 ~ Cena wywoławcza: 50 zł

84. 100 marek 1916 Jenerał - 6 cyfr PMG 35 

 

Rzadki banknot o przyzwoitej prezencji. Egzemplarz po konserwacji z

drobnymi, punktowymi naprawami. Faktura prążkowana

fragmentarycznie zachowana. Miłczak 6a

Stan zachowania: PMG 35 Cena wywoławcza: 200 zł



85. 100 marek Jenerał 1916 - num.sześciocyfrowa 

 

Rzadki banknot, względnie przyzwoicie zachowany jak na ten typ. Co

istotne naturalny z charakterystyczną prążkowaną fakturą papieru.

Liczna złamania oraz ugięcia, przybrudzenia na krawędziach. Miłczak

6a

Stan zachowania: -4 Cena wywoławcza: 100 zł

86. 2 marki Generał 1916 -B- 

 

Jednokrotnie złamany centralnie oraz ugięty poziomo z dwoma

zagnieceniami w polu. Końcówka prawego, dolnego narożnika

zaplamiona. Banknot naturalny, papier sztywny o emisyjnym połysku

druku. Miłczak 9b

Stan zachowania: +3 Cena wywoławcza: 30 zł

87. 1000 marek 1916 Generał - niezły i naturalny 

 

Niezły egzemplarz jak na stan czwarty. Papier zachowuje jeszcze

sztywność, kolorystyka naturalna bez śladów konserwacji. Złamania z

przetarciami od strony rewersu, ale naturalna, prążkowana faktura

papieru jest nadal zachowana. Druk z połyskiem, prezencja

akceptowana. Miłczak 16

Stan zachowania: +4 Cena wywoławcza: 150 zł

88. 500 marek 1919 rok Dyrekcja - niezły 

 

Niezły egzemplarz bardzo rzadkiego banknotu, nienotowanego w

stanach emisyjnych. Połysk druku bardzo dobrze zachowany, bez

śladów konserwacji. Liczne złamania w polu. Centralne złamanie

częściowo z przetarciem oraz naddarciem struktury papieru na

marginesie. Podobnie poziome złamanie z delikatnym rozdarciem na

marginesie. Mimo mankamentów, ze względu na piękny połysk druku

jest to niezły, akceptowalny egzemplarz. Miłczak 17

Stan zachowania: 4 Cena wywoławcza: 200 zł

89. 1 marka 1919 -PE- 

 

Śladowe, centralne ugięcie. Załamanie prawego, górnego narożnika.

Nieświeżość górnej krawędzi z zanikającym załamaniem idącym od

górnej krawędzi w kierunku zadrukowanego pola. Emisyjna świeżość,

pełen połysk druku. Rzadsza odmiana dwuliterowa. Miłczak 19a

Stan zachowania: +2 Cena wywoławcza: 100 zł

90. 1 marka 1919 -IAK-  

 

Bez ugięć czy złamań w polu. Złamana końcówka prawego, górnego

narożnika oraz ugięcie na lewym, górnym rogu. Papier naturalny,

połysk druku ładnie zachowany. Miłczak 19b

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 150 zł



91. 5 marek 1919 -S- PMG 55 EPQ  

 

Niepozorny, aczkolwiek trudna do nabycia odmiana (20b). Banknot

naturalny, doceniony rzadziej spotykanym dodatkiem EPQ

świadczącym o doskonałej jakości papieru. Dostrzegamy delikatne

centralne załamanie oraz złamanie prawego, dolnego narożnika.

Drobne zagniecenie na lewej krawędzi. Atrakcyjny pod kątem

świeżości egzemplarz. Miłczak 20b

Stan zachowania: PMG 55 EPQ Cena wywoławcza: 250 zł

92. 100 marek 1919 -L-  

 

Typologicznie rzadki banknot w ładnych stanach zachowania.

Odmiana jednoliterowa, trudniejsza w akceptowalnym stanie.

Egzemplarz ze złamaniami w polu oraz nieświeżościami na

narożnikach z ich załamaniem. Drobna zielona plamka przy cyfrze "1".

Przyzwoita prezencja. Miłczak 18a

Stan zachowania: -3 Cena wywoławcza: 50 zł

93. 100 marek 1919 -U- niezły 

 

Trudny banknot w stanach emisyjnych. Rzadsza odmiana

jednoliterowa. Przyzwoity, naturalny egzemplarz z ładnie

zachowanym połyskiem druku. Złamany mocniej centralnie oraz

poprzecznie z kreską pod światło. Narożniki zaokrąglone, lewy, dolny

załamany. Prezencja ponadprzeciętna. Miłczak 18a

Stan zachowania: 3/+3 Cena wywoławcza: 80 zł

94. 1000 marek 1919 2x Ser.C - rzadka odmiana 

 

Druga najrzadsza odmiana 1000 marek z emisji majowej. Egzemplarz z

dużą ilością świeżości, szczególnie z ładnie zachowanym połyskiem

druku. Relatywnie czysty papier. Złożony na cztery z drobnymi

załamania w obrębie narożników. Mocniejsze obniżenie stanu za

uszkodzenie na prawej krawędzi. Przyjemny w prezencji. Miłczak 22c

Stan zachowania: -3/+4 Cena wywoławcza: 70 zł

95. 1000 marek 1919 IA - najrzadsza odmiana 

 

Bezapelacyjnie najrzadsza odmiana 1000 marek z emisji majowej. Nie

notowana w stanach emisyjnych, rzadka nawet w stanach obiegowych.

Egzemplarz jak na tą odmiane przyzwoity o względnie akceptowalnej

prezencji. Papier czysty, wiotki jedynie na mocnym centralnym

złamania, gdzie przetarta jest struktura papieru, zaś na marginesach

przedarta. Duża nieświeżość lewej krawędzi, a szczególnie lewego,

górnego narożnika. Mimo to zważywszy na prezencje, pozycja godna

uwagi. Miłczak 22d

Stan zachowania: 4 Cena wywoławcza: 200 zł



96. 1000 marek 1919 Ser.ZO PCGS 62 

 

Egzemplarz bez obiegu. Piękny, intensywny druk. Załamany lewy,

dolny narożnik oraz głębiej lewy, górny. Drobne zagniecenie na

dolnym oraz lewym marginesie. Bardzo atrakcyjny o świetnej

prezencji z ładnymi ostrymi narożnikami. Nota jak najbardziej

zasłużona. Miłczak 22g2

Stan zachowania: PCGS 62 Cena wywoławcza: 250 zł

97. 1000 marek 1919 Ser.ZL.  

 

Delikatne załamania na dolnych narożnikach. Górny, prawy złamany.

Drobne, ukośne zagniecenia w polu, ale banknot bez ugięć oraz

złamań w polu. Papier czysty, druk lśniący. Egzemplarz z oryginalnie

zachowanego pliku bankowego. Miłczak 22g2

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 200 zł

98. 1000 marek 1919 Ser.ZAF. 

 

Bez złamań oraz ugięć centralnych, ale z wyraźnym potrójnym

złamaniem na prawym, dolnym rogu. Złamany prawy, górny narożnik.

Nieświeżości na krawędziach, szczególnie na dolnym marginesie.

Prawdopodobnie po subtelnym oczyszczeniu bez rozprostowywania

złamań. Miłczak 22h

Stan zachowania: -2 ~ Cena wywoławcza: 100 zł

99. 20 marek 1919 -IB- 

 

Podwójnie złamany centralnie. Nieświeżości na narożnikach, lewy

dolny złamany. Prezencja ładna, choć zafalowanie marginesu

świadczyć może o subtelnej konserwacji. Miłczak 21d

Stan zachowania: -2 Cena wywoławcza: 100 zł

100. 1 marka 1919 I Serja BF 

 

Emisyjny stan zachowania. Świeży z pięknie przebijającym

numeratorem. Punktowe, widoczne jedynie w świetle równoległym

zagniecenie. Miłczak 23b

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 30 zł

101. 1 marka 1919 I Serja GG 

 

Wyśmienity egzemplarz. Pełen połysk druku. Miłczak 23c

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 30 zł

102. 5 marek 1919 II Serja A - pierwsza,rzadka seria 

 

Rzadsza i lubiana pierwsza seria nominału "A". Delikatnie zaokrąglone

narożniki. Prawy,górny załamany. Miłczak 24a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 40 zł



103. 10 marek 1919 II Serja DA 

 

Emisyjny stan zachowania. Miłczak 25c

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 20 zł

104. 100 marek 1919 I IA Serja I  

 

Rzadsza odmiana b). Delikatnie przegięty centralnie. Prezencja

bankowa. Miłczak 27b

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 50 zł

105. 500 marek 1919 II Serja T  

 

Złamana końcówka prawego, górnego narożnika. Delikatne

zaplamienie w obrębie górnego marginesu przy prawym,górnym

narożniku. Narożniki delikatnie zaokrąglone. Ładny, naturalny

banknot, rzadziej spotykanej odmiany z jedną literą w serii. Miłczak

28b

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 100 zł

106. 100 000 marek 1923 -C-  

 

Załamany ukośnie centralnie oraz ugięty centralnie wzdłuż prawego

marginesu. Plamka na lewym marginesie oraz w polu zadrukowanym

nad słowem "tysięcy". Bardzo ładny w prezencji, bez śladów moczenia.

Miłczak 35

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 150 zł

107. 100 000 marek 1923 -G-  

 

Złamany centralnie z kreską pod światło. Złamanie na

prawym,górnym narożniku. Banknot po oczyszczeniu, połysk druku

matowy. Miłczak 35

Stan zachowania: 2 ~ Cena wywoławcza: 100 zł

108. 250.000 marek 1923 -A-  

 

Typologicznie względnie rzadki, szczególnie ta odmiana. Dodatkowo,

bardzo rzadko spotykana, pierwsza seria A. Złamany centralnie z

kilkoma zagnieceniami w polu oraz załamaniami w obrębie

narożników. Papier jest czysty i zachowuje sztywność. Kolorystyka

naturalne z połyskiem druku bez śladów konserwacji. Wizualnie

przyjemny stan zachowania. Miłczak 34a

Stan zachowania: +3 Cena wywoławcza: 80 zł



109. 250.000 marek 1923 -CF- num. wąska rzadsza 

 

Śladowe, widoczne jedynie w świetle równoległym ugięcie przez

środek. Drobne zagniecenia oraz mała plamka na górnym marginesie.

Rzadki banknot w stanach emisyjnych. Rzadka odmiana z wąskim

numeratorem, która w stanach zbliżonych do bankowych jest znacznie

rzadsza od numeracji szerokiej. Miłczak 34d

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 800 zł

110. 500 000 marek 1923 Serja BI 7 cyfr - b.rzadka odmiana 

 

Niepozorna, lecz bardzo rzadka odmiana 500.000 marek. Najrzadsza

według nas odmiana 7 cyfrowa, zupełnie niedoceniona w katalogach.

Jednokrotnie przełamany centralnie, załamane końcówki dolnych

narożników. Piękny w prezencji, bardzo świeży z wyraźnym połyskiem

druku. Papier czysty, szeleszczący. Miłczak 36k

Stan zachowania: +2 Cena wywoławcza: 500 zł

111. 500 000 marek 1923 -C- PMG 58 

 

Atrakcyjny egzemplarz, naturalny z dość intensywnym drukiem jak na

emisje, która charakteryzuje się słabą jakością druku, stąd zaskakuje

brak EPQ. Delikatnie zaokrąglony lewy, górny narożnik. Nie

dopatrzyliśmy się konkretnych wad oglądając banknot przez slab.

Miłczak 36h

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywoławcza: 300 zł

112. 5 milionów 1923 -B- przyzwoity 

 

Obiegowy egzemplarz, ale o atrakcyjnej prezencji. Złamania pionowe

oraz poziome bez przetarć. Papier względnie czysty, bez śladów

moczenia z naturalnym połyskiem druku. Miłczak 38

Stan zachowania: 3 Cena wywoławcza: 250 zł

113. 10 milionów 1923 -AP- PMG 55 NET 

 

Nieświeżości na narożnikach oraz drobne zagniecenia na górnym

marginesie. Net przyznany za zaplamienie widoczne na prawym,

dolnym narożniku. Banknot bez śladów konserwacji, naturalny, rzadki

w takim stanie. Miłczak 39b

Stan zachowania: PMG 55 NET Cena wywoławcza: 1.000 zł

114. 1 grosz 1924 PRAWA -H- wyśmienity 

 

Wyśmienity egzemplarz jednej z najrzadszych odmian grosza z 1924

roku. Doskonale zachowany połysk druku. Papier szeleszczący.

Wyjątkowo świeży. Miłczak 42c

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 350 zł



115. 5 groszy 1924 prawa połówka 

 

Jednokrotnie złamany centralnie. Drobne zagniecenie w obrębie

lewego,górnego narożnika. Świetny w prezencji, czysty z emisyjnym

połyskiem druku. Miłczak 43b

Stan zachowania: +2 Cena wywoławcza: 100 zł

116. 50 groszy 1924  

 

Bez ugięć czy złamań w polu. Banknot z czterema,

charakterystycznymi odciskami na narożnikach, prawdopodobnie po

długotrwałym przechowywaniu w "starych" albumach. Więcej

nieświeżości na prawym górnym rogu. Miłczak 46

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 150 zł

117. 5 złotych 1925 - Fałszerstwo 

 

Ciekawe fałszerstwo wykonane na papierze z nietypowym znakiem

wodnym w formie karo. Jakość druku słaba, szczególnie źle wykonano

numerator. Perforacja oraz dwie pieczęcie "Fałszywy" na awersie oraz

jedna na rewersie. Fałszerstwo nietypowe, prawdopodobnie z innego

warsztatu niż większość fałszerstw tego nominału jakie spotkać

można na rynku. Miłczak 61

Stan zachowania: 3 Cena wywoławcza: 250 zł

118. 5 złotych 1926 rok Ser.A 0003564 - b.niski numer i pierwsza seria 

 

Ocena numeryczna nie zupełnie odzwierciedla atrakcyjności

banknotu. Papier szeleszczący z ładnym, naturalnym połyskiem druku.

Złamany centralnie i poziomo z kilkoma dodatkowymi załamaniami w

polu. Delikatne rozdarcia na bocznych marginesach nie wchodzące w

polu zadrukowane. Gdyby nie rozdarcia stan na poziomie +3. Pierwsza

seria A, rzadka, dodatkowo z bardzo niskim numerem z trzema zerami.

Jest to najniższy znany egzemplarz jaki odnotowaliśmy. Miłczak 65

Stan zachowania: -3 Cena wywoławcza: 250 zł

119. 1 złoty 1919 S.40 E niezły 

 

Przyjemny trzeci stan zachowania. Papier względnie czysty, naturalny.

Złamania z garbami świadczące o braku rozprostowywania. Ładny w

prezencji. Miłczak 47a

Stan zachowania: 3/+3 Cena wywoławcza: 100 zł

120. 1 złoty 1919 S.80.B  

 

Kilka złamań oraz ugięć w polu. Poprawny trzeci stan, bez śladów

poprawek. Miłczak 47b

Stan zachowania: 3 Cena wywoławcza: 100 zł



121. 2 złote 1919 S.31.A 

 

Liczne ślady obiegu, ale bez konserwacji. Papier już wiotki, choć bez

rozdarć lecz jedynie z nieświeżościami na krawędziach. Miłczak 48b

Stan zachowania: 4 Cena wywoławcza: 200 zł

122. 2 złote 1919 S.12.B - Fałszerstwo 

 

Fałszerstwo z epoki, wykonane misternie jak większość fałszerstw

emisji 1919/24. O ile sam druk jest jeszcze dobrze wykonany to

numerator od razu zdradza słaby warsztat fałszerza. Fałszerstwa

1919/24 to niezwykle ciekawy i różnorodny temat do zbierania z racji

na bogatą ilość fałszerstw z przeróżnych warsztatów. Cztery pieczęcie

"Fałszywy" po parze na każdej stronie. Miłczak 48b

Stan zachowania: +4 Cena wywoławcza: 200 zł

123. 5 złotych 1919 S.43.B Fałszerstwo 

 

Fałszerstwo z epoki.Jak większość fałszerstw z emisji 1919/24

wykonane dość misternie. Słaby warsztat zdradza wątpliwy

numerator. Dwie pieczęcie "Fałszywy", po jednej na każdej ze stron.

Miłczak 49b

Stan zachowania: 4 Cena wywoławcza: 200 zł

124. 1000 złotych 1919 PMG 58 b.ładny 

 

Egzemplarz bez wyraźnych wad widocznych przez slab. Delikatnie

zaokrąglony prawy,dolny narożnik z jego delikatnym załamaniem.

Papier bez wątpienia naturalny z charakterystyczną "chropowatą"

strukturą. Kolorystyka piękna, wysycona. Wyśmienity w prezencji,

dość rzadki w tak ładnym stanie zachowania. Miłczak 55a

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywoławcza: 1.500 zł

125. 5000 złotych 1919 WZÓR PMG 58 EPQ 

 

Doskonała jakość druku. Piękny w prezencji. Drobna zmarszczka na

górnym marginesie. Nie zauważyliśmy jakichkolwiek wad przez slab.

Odmiana z wysokim nadrukiem WZÓR. Miłczak 56

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywoławcza: 2.000 zł

126. 10 złotych 1924 II EM B - Fałszerstwo rzadkie 

 

Rzadko spotykane fałszerstwo banknotu 10 złotych z datą z 1924

roku. Perforacja oraz cztery pieczęcie "Fałszywy", po parze na każdej

ze stron. Względnie niezły warsztat fałszerza, numerator nieznacznie

odbiega od oryginału. Atrakcyjna pozycja. Miłczak 58a

Stan zachowania: 5 Cena wywoławcza: 500 zł



127. 20 złotych 1924 II EM A Fałszerstwo b.dobre i rzadkie 

 

Bardzo dobre fałszerstwo 20 złotówki z 1924 roku. Perforacja. Papier

zbliżony to oryginalnego, choć według nas bardziej nadałby się na

fałszerstwo 20 złotych z 1919 roku z racji na delikatnie, kratkowaną

fakturę. Znak wodny Kościuszki wykonany przez nabłyszczenie

powierzchni papieru od strony rewersu, nadal częściowo widoczny.

Litery numeratora zbliżone do oryginału, ale nie trzymają poziomu.

Bez pieczęci. Ciekawa pozycja, świetne uzupełnienie kolekcji

banknotów z 1919/24 roku. Miłczak 59

Stan zachowania: 4 Cena wywoławcza: 500 zł

128. 10 złotych 1926 -C- PMG 40 NET rzadki  

 

Bardzo rzadki banknot, który sporadycznie pojawia się na rynku w

stanach agonalnych. Egzemplarz po pełnej konserwacji polegającej na

uzupełnieniu ubytków. Prace wykonane w bardzo staranny sposób, z

wyczuciem doprowadzając do zadowalających efektów wizualnych.

Zważywszy na dużą rzadkość tej odmiany, egzemplarz relatywnie

atrakcyjne o dobrej prezencji. Miłczak 64a

Stan zachowania: PMG 40 NET Cena wywoławcza: 400 zł

129. 10 złotych 1926 znw. 992-1025 PMG 45 - rzadkość 

 

10 złotych z 1926 ze znakiem wodnym z datą 992-1025 to jeden z

najrzadszych banknotów polskich w stanach kolekcjonerskich.

Egzemplarz bez numeratora. Widoczne nietypowe załamanie na

marginesie oraz wzdłuż dolnej krawędzi z racji na swój charakter

powstało najpewniej na etapie druku. Faktura papieru naturalna z

pięknie zachowaną "kratkowaną" strukturą. Bardzo rzadki banknot w

atrakcyjnym stanie zachowania. Miłczak 64a-c

Stan zachowania: PMG 45 Cena wywoławcza: 2.000 zł

130. 50 złotych 1925 Ser.V. rzadki 

 

Rzadki typologicznie banknot o ponadprzeciętnej prezencji.

Uzupełnienie na dolnym marginesie. Prace wykonane z wyczuciem,

stąd naturalna kolorystyka została zachowana, a papier pozostał w

odcieniach kremu. Delikatna, kratkowana faktura jest nadal

zauważalna. Połysk druku jedynie lekko zmatowiony. Miłczak 62a

Stan zachowania: +4 ~ Cena wywoławcza: 200 zł

131. 5 złotych 1930 -D- rzadka 

 

Rzadka odmiana jednoliterowa, szczególnie rzadka w ładnych stanach

zachowania. Jedno, pionowe złamanie na polu niezadrukowanym oraz

śladowe ugięcie centralne. Nietypowa niedoskonałość na prawym,

dolnym narożniku. Bardzo ładny w prezencji. Papier szeleszczący,

kremowy z fakturą niebudzącą zastrzeżeń. Miłczak 71a

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 100 zł



132. 5 złotych 1930 Ser.BJ.  

 

Wyśmienity egzemplarz z oryginalnie zachowanej paczki bankowej.

Miłczak 71b

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 30 zł

133. 5 złotych 1930 Ser.BX.  

 

Wyśmienity egzemplarz z oryginalnie zachowanej paczki bankowej.

Papier "crisp". Miłczak 71b

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 30 zł

134. 100 złotych 1932/34 - destrukt  

 

Destrukt bez głównego druku na awersie, ale z ukończonym drukiem

na rewersie oraz z numeratorem. Duża ciekawostka z coraz chętniej

zbieranego tematu jakim są destrukty.

Stan zachowania: 4/3 Cena wywoławcza: 100 zł

135. 100 złotych 1934 Ser.C.M.  

 

Złamany prawy, górny narożnik. Papier naturalny, szeleszczący.

Odmiana bez dodatkowych znaków wodnych. Miłczak 74c

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 40 zł

136. 2 złote 1936 -CB- 

 

Egzemplarz z oryginalnie zachowanej paczki bankowej. Minimalne,

śladowe zagniecenie w polu. Miłczak 76a

Stan zachowania: -1/1 Cena wywoławcza: 40 zł

137. 1 złoty 1938 IŁ PMG 65 EPQ 

 

Piękny, emisyjny stan zachowania. Doskonała jakość druku. Wysoka,

atrakcyjna nota. Miłczak 78b

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywoławcza: 500 zł

138. 1 złoty 1938 -H- Chrobry  

 

Rzadka odmiana jednoliterowa. Obiegowy egzemplarz z licznymi

złamaniami. Przyzwoity w prezencji. Miłczak 78a

Stan zachowania: 3 Cena wywoławcza: 100 zł

139. 50 złotych 1939 Dąbrowski - Awers bez głównego rysynku 

 

Nie ukończony produkt jednego z najrzadszych banknotów polskich

50 złotych z 1936. Awers bez rysunku głównego. Nietypowo wycięty z

arkusza z fragmentem innego egzemplarza przy polu

niezadrukowanym. Ciekawostka. Miłczak 77b

Stan zachowania: -3/3 Cena wywoławcza: 100 zł



140. 100 złotych 1934(9) przedruk okupacyjny - oryginalny 

 

Egzemplarz z obiegu. Rzadka odmiana 90a. W zasadzie na rynku

spotykane są przedruki odmiany 90c, wszystkie pozostałe są znacznie

rzadsze. Miłczak 90a

Stan zachowania: -3 Cena wywoławcza: 250 zł

141. 5 złotych 1940 -B- PMG 65 EPQ  

 

Bardzo atrakcyjny egzemplarz. Doskonała jakość druku. Drobne

nieświeżości na lewym, górnym oraz prawym, dolnym narożniku.

Papier bez wątpienia naturalny. Jeden z rzadszych banknotów

okupacyjnych z wysoką notą od PMG. Miłczak 93

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywoławcza: 500 zł

142. 50 złotych 1940 -A- PMG 64 

 

Delikatnie zaokrąglone narożniki. Papier Jeden z rzadszych

banknotów Generalnego Gubernatorstwa Miłczak 96

Stan zachowania: PMG64 Cena wywoławcza: 500 zł

143. 100 złotych 1940 -B- ZWZ PMG 65 EPQ 

 

Doskonała jakość druku. Fałszerstwo ZWZ. Miłczak 97b

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywoławcza: 100 zł

144. 500 złotych 1940 -A- 

 

Piękny emisyjny stan zachowania. Seria A w stanach bankowych jest

znacznie rzadziej spotykana niż seria B. W zasadzie banknot bez

zastrzeżeń. Na lewym marginesie pionowa idąca wzdłuż lewej

krawędzi świecąca "smuga" imitująca zagniecenie. Jest to mankament

nabyty na etapie druku, który dość często widujemy na banknotach

okupacyjnych oraz w mniejszym zakresie PRL. Banknot o pełnej

świeżości druku z doskonale zachowanymi elementami druku. Miłczak

98a

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 50 zł

145. 500 złotych 1940 -B-  

 

Drobne wgniecenie na górnej krawędzi. Załamana końcówka

prawego,górnego narożnika. Egzemplarz z oryginalnie zachowanej

paczki bankowej. Emisyjna świeżość oraz połysk druku, wszystkie

charakterystyczne elementy druku są doskonale zachowane. Miłczak

98a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 50 zł



146. 500 złotych 1940 -B- PMG 65 EPQ 

 

Nieobiegowy egzemplarz. Drobne załamanie na prawym, górnym

narożniku. Doskonała jakość druku. Piękny i świeży w prezencji.

Miłczak 98a

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywoławcza: 150 zł

147. Falsy�kat Londyński 500 złotych 1940 - RZADKOŚĆ z obiegu 

 

Najrzadszy banknot okupacyjny. Fałszerstwo Londyńskie z

charakterystycznym numeratorem rozpoczynającym się od cyfr 1 i 2

lub 1 i 3, ale nie ostemplowany. Banknot z obiegu, nie wyłapany przez

okupanta. Banknot po konserwacji. Egzemplarz z dodatkową pieczęcią

" Deutschland 3.Regiment - 9.Kompanie, III Bathalion" oraz czaszką w

narożniku. Do tej pory nie odnotowałem falsy�katów londyńskich z

dodatkową pieczęcią. Bardzo rzadka i ciekawa pozycja. Miłczak 98c

Stan zachowania: 4/5 ~ Cena wywoławcza: 1.000 zł

148. 500 złotych 1940 A13 - numeracja Falsa Londyńskiego 

 

Egzemplarz oryginalny o numeracji falsy�katu londyńskiego

rozpoczynającej się od cyfr "13". Banknoty te są często uzupełnieniem

w kolekcjach jako porównanie do Falsa Londyńskiego, stąd coraz

częściej są dokładane do kolekcji banknotów okupacji niemieckiej dla

GG. Miłczak 98a

Stan zachowania: 3 Cena wywoławcza: 50 zł

149. Zestaw banknotów okupacyjnych - stany emisyjne  

 

Zestaw 10 sztuk banknotów okupacyjnych. W tym 5 sztuk 50 złotych

z 1941 rok (st.-1,-1,-1,-1, 2) Cztery egzemplarze z drobnymi

zagnieceniami w polu oraz jeden z dodatkowo załamanym

narożnikiem, piąty centralnie przełamany. Kolejne 5 sztuk to 100

złotych z 1941 roku seria A ( st.1/-1, -1/1, -1/1, -1,-1 ) Niektóre z

drobnym ukośnym zagnieceniem w polu. Wszystkie świeże z pięknym

połyskiem druku. Miłczak 102/103a

Stan zachowania: opis Cena wywoławcza: 100 zł

150. 50 groszy 1944  

 

Pionowa, ukośna idąca wzdłuż lewej krawędzi kreska, która na

pierwszy rzut oka wygląda jak złamanie, lecz według nas jest to mocny

odcisk. W środku pola bez zastrzeżeń. Papier naturalny, jedynie

drobna plamka prawdopodobnie od długopisu na górnym marginesie.

Prawy, górny narożnik lekko zaokrąglony. Budujemy pierwszą aukcję

tygodniową na Onebid, którą ograniczamy do 250 pozycji.

Zapraszamy do współpracy. Miłczak 104a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 80 zł



151. 1 złoty 1944 obowiązkowym  

 

Złamany lewy,dolny narożnik, zaś górne przyczernione. Banknot bez

ugięć czy złamań w polu. Papier naturalny, szeleszczący z emisyjnym

połyskiem druku. Miłczak 105a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 70 zł

152. 2 złote 1944 ...owe Be PMG 40 

 

Jednokrotnie złamany centralnie, reszta bez zastrzeżeń. Papier

naturalny. Nota w naszym odczuciu surowa, bowiem jest to klasyczny

stan 2/+2. Rzadka odmiana z klauzulą obowiązkowe. Budujemy

pierwszą aukcję tygodniową na Onebid, którą ograniczamy do 250

pozycji. Zapraszamy do współpracy. Miłczak 113b

Stan zachowania: PMG 40 Cena wywoławcza: 200 zł

153. 5 złotych 1944 obowiązkowym  

 

Egzemplarz techanicznie bez zastrzeżeń. Bez ugięć czy złamań w polu,

narożniki ostre. Widoczne na polu niezadrukowanym delikatne smugi

są dość często spotykane na banknotach z datą emisji 1944. Dość

rzadki w tak ładnym stanie zachowania. Miłczak 107

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 350 zł

154. 10 złotych 1944 Kb PMG 35 b.rzadka odmiana 

 

Jedna z najrzadszych odmian z roku 1944. Seria zastępcza Kb, bardzo

rzadka w każdym stanie zachowania. Banknot po konserwacji o czym

świadczą liczne rozprostowane złamania. Mimo to prezencja

akceptowalna, a zważywszy na rzadkość odmiany banknot relatywnie

atrakcyjny. Miłczak 115c

Stan zachowania: PMG 35 Cena wywoławcza: 300 zł

155. 20 złotych 1944 bB - rzadka odmiana 

 

Rzadka odmiana z małą literą b na początku serii, poprzedzoną dużą

literą. Banknot ugięty centralnie. Lewe narożniki złamane, lewy górny

wzdłuż krawędzi. Prezencja świeża, papier sztywny a naturalny połysk

druku jest zachowany. Miłczak 116b

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 100 zł

156. 50 złotych 1944 obowiązkowym  

 

Rzadka 50 złotówka z klauzulą z obowiązkowym, znacznie rzadsza od

podstawowych odmian obowiązkowe. Trudna w ładnych stanach

zachowania. Centralne przełamanie z pobocznym ugięciem. Drobne

przebarwienia. Atrakcyjny egzemplarz. Miłczak 110

Stan zachowania: +2 Cena wywoławcza: 400 zł



157. 100 złotych 1944 aA - skrajnie rzadka odmiana 

 

Jedna z najrzadszych odmian banknotów PRL, rzadka w każdym stanie

zachowania. Istnieją banknoty PRL rzadkie, ale w stanach ładnych czy

też emisyjnych. Odmiana 100 złotych z 1944 roku z klauzulą

"obowiązkowe" serii aA lub aB jest rzadka nawet w agonalnych

stanach zachowania, stąd często w obliczu braku wyboru wykładana

do zaawansowanych zbiorów bez względu na stan. Egzemplarz z

licznymi śladami obiegu oraz zabezpieczonymi rozdarciami na

marginesach. Miłczak 118e

Stan zachowania: -5 ~ Cena wywoławcza: 100 zł

158. 500 złotych 1944 obowiązkowe -BE- 

 

Złamany na cztery, mikro dziurka po szpilce oraz kilka dodatkowych

zagięć/załamań w polu. Papier względnie czysty, naturalny, zachowuje

sztywność. Przyzwoita prezencja. Miłczak 119a

Stan zachowania: 3/-3 Cena wywoławcza: 100 zł

159. Parka 1 złoty 1946 - z nadrukiem okolicznościowym 

 

Dwa egzemplarze. Jeden z nadrukiem okolicznościowym na rewersie"

Czterechsetna Rocznica Śmieci Stefana Batorego". Egzemplarz z

nadrukiem stan -1, bez nadruku w stanie 1. Miłczak 123

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 40 zł

160. 2 złote 1946  

 

Delikatnie ugięty oraz zagniecenie na górnym marginesie. Reszta bez

zastrzeżeń. Miłczak 124a

Stan zachowania: -1/+2 Cena wywoławcza: 20 zł

161. 10 złotych 1946 

 

Lekkie, ukośne zagniecenie w polu oraz zaokrąglony lewy, górny

narożnik. Naturalny z połyskiem oraz drukiem w ciemnych odcieniach.

Miłczak 126

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 50 zł

162. 50 złotych 1946 -S-  

 

Lekkie, zanikające na swojej długości ugięcie po środku banknotu,

zauważalne jedynie w świetle równoległym. Ugięcia z częściowym

załamaniem górnych narożników, ale nie wchodzące na pole

zadrukowane. Piękny w prezencji. Papier czysty, szeleszczący z

doskonale zachowanymi, naturalnymi elementami druku. Miłczak

128b

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 300 zł



163. 50 złotych 1946 -H- PMG 58 

 

Nie dopatrzyliśmy się konkretnych mankamentów poza śladowym

wgnieceniem na lewej krawędzi. Miłczak 128b

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywoławcza: 250 zł

164. 100 złotych 1946 -H- PMG 65 EPQ 

 

Wyśmienity egzemplarz. Bez zauważalnych mankamentów.

Doskonała jakość druku. Wysoka nota, choć według nas dość surowa.

Papier naturalny, gładki o delikatnym kremowym odcieniu, zaś

kolorystyka wysycona. Piękna sztuka. Miłczak 129a

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywoławcza: 600 zł

165. 100 złotych 1946 -E-  

 

Ładny, naturalny egzemplarz. Złamany centralnie oraz ugięty w polu

niezadrukowanym. Złamana końcówka lewego, dolnego narożnika.

Miłczak 129a

Stan zachowania: -2 Cena wywoławcza: 100 zł

166. 1000 złotych 1946 -P- PMG 64 EPQ 

 

Drobne zagniecenia na prawym marginesie, reszta bez zastrzeżeń.

Doskonała jakość druku. Najczęściej spotykana odmiana, lecz w

stanach emisyjnych nadal rzadka. Miłczak 122a

Stan zachowania: PMG64 EPQ Cena wywoławcza: 800 zł

167. 1000 złotych 1946 seria L  

 

Złamany centralnie. Narożniki zaokrąglone, prawy, górny załamany.

Ukośne zagięcie w polu. Naturalny o ładnej prezencji. Miłczak 122a

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 100 zł

168. 1000 złotych 1946 -W- rzadsza odmiana 

 

Dość rzadka odmiana, do której należą wyłącznie trzy serie. Odmiana

bardzo rzadka w stanach emisyjnych. Egzemplarz o pięknej prezencji.

Raz złamany centralnie. Złamany lewy, dolny narożnik. Zagniecenie w

obrębie prawego, górnego narożnika. Bardzo świeży, papier czysty,

szeleszczący, a połysk druku intensywny. Miłczak 122d

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 200 zł

169. 1000 złotych 1946 A. - rzadka odmiana 

 

Rzadka odmiana z serią A z kropką. Stan +4 z racji na rozdarcie na

prawym marginesie nie wchodzące na pole zadrukowane. Złamany

centralnie oraz kilka dodatkowych złamań w polu. Prezencja jak na tą

odmianę względnie ładna, akceptowalna. Miłczak 122g

Stan zachowania: +4 Cena wywoławcza: 100 zł



170. 1000 złotych 1946 Wb z usuniętą kropką.  

 

Rzadka odmiana serii Wb. Brak kropki, która ewidentnie została

usunięta na szkodę kolekcjonerów. Banknot po konserwacji. Liczne

ślady obiegu, mała dziurka na grubość szpilki na górnym marginesie

oraz na polu niezadrukowanym pod numeratorem. Miłczak 122k

Stan zachowania: 4 ~ Cena wywoławcza: 50 zł

171. 20 złotych 1947 -B-  

 

Atrakcyjny, naturalny egzemplarz. Bez ugięć czy złamań w polu.

Złamany prawy,dolny narożnik oraz załamany lewy,dolny. Emisyjny

połysk druku. Miłczak 130

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 250 zł

172. 20 złotych 1947 -B- PMG 58 

 

Prezencja albumowa, wręcz doskonała. Oglądając banknot przez slab

nie dostrzegamy jakichkolwiek mankamentów. Kolorystyka wysycona,

papier naturalny. Miłczak 130

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywoławcza: 300 zł

173. 20 złotych 1947 -C- 

 

Ładny, naturalny egzemplarz. Bez ugięć czy złamań w polu. Złamana

końcówka prawego, dolnego narożnika. Lewe narożniki delikatnie

zagięte. Drobne łukowate zagniecenie w polu niezadrukowanym.

Papier szeleszczący ,a połysk druku emisyjny. Miłczak 130

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 250 zł

174. 100 złotych 1947 -C- 

 

Śladowe, trudne zauważalne, centralne ugięcie oraz załamania na

górnych oraz prawym,dolnym narożniku. Zażółcenie papieru na lewym

marginesie. Papier sztywny, świeży z ładnym, naturalnym połyskiem

druku. Miłczak 131a

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 100 zł

175. 1000 złotych 1947 -Ł- piękny  

 

Wyjątkowo świeży o pięknej prezencji banknot. Ostre rogi, papier

sztywny, szeleszczący, a połysk druku intensywny. Jedynie załamany

prawy, górny narożnik z częściową kreską pod światło. Atrakcyjna

sztuka. Miłczak 133a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 350 zł

176. 500 złotych 1947 -T2- PMG 66 EPQ 

 

Wyśmienity egzemplarz. Bez mankamentów. Wyjątkowa jakość druku

oraz wysoka i atrakcyjna nota. Piękny banknot. Miłczak 132b

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywoławcza: 1.200 zł



177. 2 złote 1948 CR  

 

Technicznie bez mankamentów. Jedno drobne przybrudzenie na

lewym marginesie. Miłczak 134b

Stan zachowania: -1/1 Cena wywoławcza: 80 zł

178. 20 złotych 1948 -B-  

 

Rzadka jednoliterowa odmiana. Banknot o charakterystycznej

prezencji banknotu pochodzącego ze znaleziska, a nie z obiegu

kolekcjonerskiego. Liczne przybrudzenia oraz złamania. Miłczak 137a

Stan zachowania: +4 Cena wywoławcza: 60 zł

179. 20 złotych 1948 KE 

 

Emisyjny stan zachowania. Naturalne zmarszczka w polu

niezadrukowanym. Miłczak 137g

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 50 zł

180. 50 złotych 1948 -AY- 

 

Złamany centralnie oraz pionowo wzdłuż lewego marginesu. Złamany

lewy, dolny narożnik. Po subtelnej konserwacji. Miłczak 138e

Stan zachowania: -2 ~ Cena wywoławcza: 50 zł

181. 100 złotych 1948 -BD- 

 

Atrakcyjny, naturalny egzemplarz. Delikatne zmarszczki w polu

zadrukowanym, przypominające ugięcia, lecz w swoim charakterze

według nas powstały na etapie druku, bowiem nie wychodzą na pole

niezadrukowane. Papier zachowuje pełną sztywność, kolory naturalne

z połyskiem druku. Rzadka seria z obiegu. Miłczak 139b

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 300 zł

182. 1000 złotych 1965 -R- 

 

Jednokrotnie złamany centralnie. Ślad po spinaczu. Reszta idealna.

Piękny, bardzo świeży w prezencji. Miłczak 141a

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 50 zł

183. 50 złotych 1979 -CG- 

 

Emisyjny stan zachowania. Miłczak 150

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 20 zł



184. 500 złotych 1974 -A- rzadka seria  

 

Jednokrotnie złamany centralnie, obok delikatnie ugięty. Śladowe

ugięcie poziomie. Papier czysty, szeleszczący, druk lśniący. Egzemplarz

bez obiegu. Jedna z najrzadszych literek "małego" PRL. Miłczak 142a

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 50 zł

185. 50 000 złotych 1993 -D-  

 

Rzadsza seria. Miłczak 191bb

Stan zachowania: -1/1 Cena wywoławcza: 50 zł

186. 50 000 1993 -E- 

 

Stan emisyjny. Seria nie występująca w albumach NBP. Miłczak 176a

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 70 zł

187. 1 milion 1993 -A- 

 

Rzadka i poszukiwana seria A. Lekkie ugięcie po środku, reszta bez

zastrzeżeń. Miłczak 194a

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 300 zł

188. 2 miliony 1992 -A- z błędem  

 

Bez zastrzeżeń. Stan emisyjny. Budujemy pierwszą aukcję tygodniową

na onebid, którą ograniczamy do 250 pozycji - Zapraszamy do

współpracy. Miłczak 190a

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 40 zł

189. Pewex 1 cent 1960 Bi bez klauzuli 

 

Złamany poziomo. Nieświeżości na narożnikach. Plamka na górnym,

prawym narożniku. Górny, lewy oraz prawy,dolny narożnik złamany z

kreską pod światło. Ładny, naturalny egzemplarz. Miłczak B1a

Stan zachowania: -2 Cena wywoławcza: 60 zł

190. Pewex 5 centów 1960 Da z klauzulą 

 

Złamany poprzecznie. Drobne nieświeżości na narożnikach. Lewy,

górny narożnik załamany. Ładny, świeży w prezencji. Miłczak B2b

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 60 zł



191. 10 złotych 1994 - AC- bardzo rzadka seria.  

 

Bardzo rzadka seria AC z pierwszego rocznika 1994. Zazwyczaj

odkładano pierwszą seria AA, pomijając kolejne. Obecnie rocznik

1994 jest powszechnie zbierany na serie, a pierwsze serie po AA są

bardzo trudno do nabycia w stanach emisyjnych. Egzemplarz w

emisyjnym stanie zachowania. Miłczak 196aa

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 50 zł

192. 10 złotych 1994 -EX- 

 

Emisyjny stan zachowania. Lewy, górny narożnik minimalnie podgięty,

podobnie końcówka prawego, dolnego narożnika. Ciekawsza seria EX

z rocznika 1994. Miłczak 196b

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 15 zł

193. 10 złotych 1994 -HD-  

 

Emisyjny stan zachowania. Seria HD z rocznika 1994. Miłczak 196b

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 15 zł

194. 20 złotych 1994 -AB- bardzo rzadka seria.  

 

Prawdopodobnie najrzadsza seria dla nominału 20 złotych. Zazwyczaj

odkładano pierwszą seria AA, pomijając kolejne. Obecnie rocznik

1994 jest powszechnie zbierany na serie, a pierwsze serie po AA,

szczególnie AB są bardzo trudne do nabycia w stanach emisyjnych.

Egzemplarz w emisyjnym stanie zachowania. Miłczak 197aa

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 100 zł

195. 20 złotych 1994 -GD-  

 

Emisyjny stan zachowania. Seria GD z 1994 roku z obiegu, której nie

odkładana w celach kolekcjonerskich, stąd wbrew pozorom trudna w

stanie emisyjnym. Miłczak 197b

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 25 zł

196. 20 złotych 1994 -YB- seria zastępcza 

 

Pierwsza seria zastępcza YB. Stan emisyjny. Miłczak 197d1

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 25 zł

197. 20 złotych 1994 ZA 0000566 - b.niski numer seria zastępcza.  

 

Seria zastępcza ZA. Piękny emisyjny stan zachowania o wyjątkowej

świeżości druku. Egzemplarz o bardzo niskim numerze seryjnym z

czterema zerami z przodu. Miłczak 197c

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 50 zł



198. 20 złotych 1994 ZA 0000723 - b.niski numer seria zastępcza.  

 

Seria zastępcza ZA. Piękny emisyjny stan zachowania.Na minus

jedynie drobne zagniecenie w polu. Egzemplarz o bardzo niskim

numerze seryjnym z czterema zerami z przodu. Miłczak 197c

Stan zachowania: -1/1 Cena wywoławcza: 50 zł

199. 100 złotych 1994 AA 0006500 

 

Stan emisyjny. Seria AA pierwszego rocznika. Dodatkowo niski oraz

okrągły numer seryjny "0006500". Miłczak 199a

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 120 zł

200. 200 złotych 1994 AA 0008118 - niski numer 

 

Stan emisyjny. Pierwsza seria AA pierwszego rocznika. Nominał 200

złotych rzadko spotykamy już na rynku z numerem z trzema zerami z

przodu,stąd numer"0008118" zważywszy na stan bankowy należy

uznać za atrakcyjny. Miłczak 200a

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 230 zł

201. Zestaw 5 kompletów 10/20 z 1994 z identycznymi numerami. 

 

Niezwykle ciekawy, z dużym potencjałem inwestycyjnym zestaw

pięciu kompletów, gdzie każdy komplet składa się z 10zł oraz 20zł z

1994r serii AA o niskich, a co najistotniejsze o identycznych numerach

seryjnych każdej z parek. Stany emisyjne, piękne, jedynie niektóre z

drobnym zagnieceniem w polu. Razem 10 sztuk. Miłczak 196a/197a

Stan zachowania: 1 Cena wywoławcza: 200 zł

202. Kowno 1/2 marki 1918 -B- PMG 64 EPQ 

 

Piękny, emisyjny stan zachowania. Na minus minimalnie zaokrąglony

prawy, górny narożnik. Doskonała jakość druku, wysoka nota jak na

"Osta". Miłczak K1

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywoławcza: 150 zł

203. Kowno 1/2 marki 1918 -B- PMG 63  

 

Bardzo ładny egzemplarz. Jedynie dopatrzyliśmy się delikatnie

zaokrąglonych prawych narożników. Miłczak K1

Stan zachowania: PMG 63 Cena wywoławcza: 100 zł

204. Kowno 1 marka 1918 -A- 

 

Delikatne, plikowe ugięcie oraz złamany prawy, górny narożnik.

Drobne, śladowe zagniecenie na prawej krawędzi. Miłczak K2

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 100 zł



205. Kowno 2 marki 1918 -A- najrzadsza  

 

Typologicznie najrzadszy nominał emisji Kowno. Delikatnie ugięty

centralnie. Reszta bez zastrzeżeń. Papier czysty, szeleszczący, a

naturalny połysk druku jest doskonale zachowany. Atrakcyjny i rzadki

banknot. Miłczak K3

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 1.200 zł

206. Kowno 2 marki 1918 -A-  

 

Złamany centralnie. Kilka zagnieceń oraz ugięć w polu, ale ładny w

prezencji. Papier nadal względnie szeleszczący, kolorystyka naturalna

z zachowanym połyskiem druku. Rzadki typologicznie. Pierwsza seria

A. Budujemy pierwszą aukcję tygodniową na Onebid, którą

ograniczamy do 250 pozycji. Zapraszamy do współpracy. Miłczak K3

Stan zachowania: ++3 Cena wywoławcza: 100 zł

207. Kowno 5 marek 1918 -C- 

 

Atrakcyjny, emisyjny stan zachowania. Delikatnie zaokrąglona

narożniki, lewy górny lekko załamany. Wysoka nota jak na "Osta"

Miłczak K4

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywoławcza: 300 zł

208. Kowno 5 marek 1919 -D-  

 

Bez ugięć czy złamań w polu. Złamany lewy, dolny narożnik oraz

końcówka prawego, górnego. Pozostałe ugięte. Egzemplarz świeży,

papier czysty i szeleszczący z naturalnym połyskiem druku. Miłczak

K4

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 150 zł

209. Kowno 5 marek 1918 -C-  

 

Atrakcyjny egzemplarz. Delikatnie zaokrąglone narożniki. Doskonała

jakość druku. Miłczak K4

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywoławcza: 250 zł

210. Kowno 20 marek 1918 -A- PMG 55 

 

Rzadki banknot w ładnych stanach zachowania. Piękny w prezencji.

Złamane dolne narożniki, reszta wizualnie bez zarzutu. Zawsze

lubiana, pierwsza seria A. Budujemy pierwszą aukcję tygodniową na

Onebid, którą ograniczamy do 250 pozycji. Zapraszamy do

współpracy. Miłczak K5

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywoławcza: 250 zł



211. Kowno 50 marek 1918 -B- PMG 55 

 

Egzemplarz bez obiegu, ale z czterema odciskamy na narożnikach,

które PMG zapewne zaliczyło do złamań. Jedyne złamanie jakie

zauważamy mieści się na lewym, górnym narożniku. Banknot

naturalny, bez śladów moczenia. Miłczak K6

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywoławcza: 200 zł

212. Kowno 100 marek 1918  

 

Typologicznie banknot trudny w stanach emisyjnych. Śladowe ugięcie

centralne. Delikatnie zaokrąglone narożniki, zaś lewy, dolny załamany.

Papier bez śladów moczenia, naturalny, a połysk druku zachowany.

Miłczak K7

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 700 zł

213. Kowno 1000 marek 1918 numeracja 7 cyfr 

 

Piękny stan zachowania. Drobne ugięcie w obrębie prawego, dolnego

narożnika, które zanika w polu. Papier czysty, szeleszczący, druk

intensywny z połyskiem. Miłczak K8b

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywoławcza: 600 zł

214. Poznań 50 kopiejek 1916 dłuższa klauzula wystara - rzadki 

 

Bardzo rzadka odmiana z dłuższą klauzulą "wystara". Egzemplarz

naturalny, papier czysty z emisyjnym połyskiem druku. Jednokrotnie

złamany centralnie. Złamany lewy, dolny narożnik oraz prawe

narożniki. Miłczak P2a

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywoławcza: 100 zł

215. Poznań 50 kopiejek 1916 P2c krótka klauzula nabywa 

 

Wyśmienity egzemplarz, surowo i niezrozumiale dla nas oceniony.

Doskonała jakość druku. Miłczak P2c

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywoławcza: 120 zł

216. Poznań 50 kopiejek 1916 P2d krótka klauzula nabywa 

 

Wyśmienity egzemplarz. Doskonała jakość druku. Miłczak P2d

Stan zachowania: PMG 63 EPQ Cena wywoławcza: 150 zł

217. Poznań 1 rubel 1916 P3c krótka klauzula nabywa 

 

Wyśmienity egzemplarz, surowo i niezrozumiale dla nas oceniony.

Doskonała jakość druku. Miłczak P3c

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywoławcza: 120 zł



218. Poznań 1 rubel 1916 P3d długa klauzula nabywa 

 

Wyśmienity egzemplarz, surowo i niezrozumiale dla nas oceniony.

Doskonała jakość druku. Miłczak P3d

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywoławcza: 120 zł

219. Poznań 3 ruble 1916 PMG 65 EPQ 

 

Piękny egzemplarz. Delikatnie zaokrąglone narożniki, reszta bez

zastrzeżeń. Doskonała jakość papieru oraz wysoka nota od PMG.

Miłczak P4b

Stan zachowania: PMG65 EPQ Cena wywoławcza: 500 zł

220. Poznań 3 ruble 1916 -U- krótka klauzula nabywa  

 

Atrakcyjny egzemplarz, doceniony wysoką notą jak na "Osta".

Delikatnie zaokrąglone narożniki, lewy górny z śladami foxingu.

Miłczak P4b

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywoławcza: 300 zł

221. Poznań 100 rubli 1916 num. 6 cyfrowa PMG 55 EPQ 

 

Piękny egzemplarz jak na ten niespotykany w stanach emisyjnych

nominał. Druga najwyższa nota przyznana przez PMG. Rzadko

widywany dodatek EPQ, świadczący o doskonałej jakości druku.

Jednokrotnie złamany centralnie z charakterystycznym naturalnym

garbem. Złamany prawy, dolny narożnik oraz końcówka lewego,

górnego. Papier naturalny, bardzo ładny w prezencji. W tym stanie

bardzo atrakcyjna pozycja. Miłczak P7a

Stan zachowania: PMG 55 EPQ
2-gi MAX

Cena wywoławcza: 400 zł

222. Gdańsk 10 000 marek 1923 

 

Złamany centralnie. Złamana końcówka prawego, górnego narożnika.

Załamany z zanikającą kreską pod światło lewy,dolny narożnik.

Prezencja zbliżona do emisyjnej. Papier czysty, szeleszczący z ładnie

zachowanymi naturalnymi elementami druku. Egzemplarz bez

konserwacji z duża ilością świeżości. Miłczak G8

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 200 zł

223. Gdańsk 50 000 marek 1923 num. 5 cyfrowa  

 

Ładny, naturalny egzemplarz. Jednokrotnie złamany centralnie oraz

kilka drobnych złamań oraz ugięć w polu, w tym ugięcie poziomie.

Przyjemny w prezencji z niezłą ilością zachowanej świeżości. Miłczak

G6a

Stan zachowania: +3/3 Cena wywoławcza: 100 zł



224. Gdańsk 50.000 marek 1923 5cyfr * 

 

Odmiana z numeratorem pięciocyfrowym. Obiegowy egzemplarz,

przybrudzenia oraz złamania w polu. Drobne naddarcie na górnym

marginesie. Miłczak G6a

Stan zachowania: -3/+4 Cena wywoławcza: 100 zł

225. Gdańsk 100 milionów 1923 - rzadki 

 

Rzadki nominał emisji markowej Wolnego Miasta Gdańska.

Zdecydowanie rzadsza odmiana ze znakiem wodnym w kształcie �gur

geometrycznych. Banknot po konserwacji, polegającej na

uzupełnieniu lewego,górnego oraz prawego, dolnego narożnika.

Prezencja przyzwoita. Banknot na tyle rzadki, że nawet w tym stanie

wart włożenia do zbioru. Miłczak G15b

Stan zachowania: 3/4 ~ Cena wywoławcza: 250 zł

226. Gdańsk 2 Pfennige 1923 Październik 

 

Nominał, który nawet w słabych stanach rzadko gości na aukcjach.

Egzemplarz po konserwacji. Miłczak G21

Stan zachowania: -3 ~ Cena wywoławcza: 100 zł

227. Gdańsk 20 guldenów 1937 seria K 

 

Solidny trzeci stan zachowania. Złamany na cztery, ale bez przetarć.

Papier zachowuje sztywność, bez śladów poprawek. Piękny połysk

druku charakterystyczny dla emisji guldenowej jest nadal zachowany.

Prezencja ładna. Budujemy pierwszą aukcję tygodniową na Onebid,

którą ograniczamy do 250 pozycji. Zapraszamy do współpracy.

Miłczak G53a

Stan zachowania: 3/+3 Cena wywoławcza: 500 zł

228. 50 fenigów 1940 czerwony num. PMG 64 EPQ 

 

Numerator koloru czerwonego. Doskonała jakość druku. Miłczak Ł1

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywoławcza: 150 zł

229. 1 marka 1940 num. 7-cyfrowy - rzadkie 

 

Rzadka odmiana z numeratorem siedmiocyfrowym. Stępienia

krawędzi, centralne złamanie z delikatnym przedarciem struktury

papieru. Kilka złamań w polu. Prezencja akceptowalna, papier czysty

bez konserwacji. Miłczak Ł2c

Stan zachowania: +4 Cena wywoławcza: 70 zł



230. 5 marek 1940 num. czerwony PMG 55 EPQ 

 

Numerator koloru czerwonego. Doskonała jakość papieru, rzadziej

przyznawana przy banknotach getta. Egzemplarz w stanie -1, jedynie

złamany prawy, dolny narożnik oraz zagniecenie na lewym marginesie

przy dolnej krawędzi. Piękny w prezencji. Miłczak Ł4a

Stan zachowania: PMG 55 EPQ Cena wywoławcza: 500 zł

231. 5 marek 1940 num. pomarańczowy - papier karton PMG 64 - rzadkość 

 

Rzadka odmiana, drukowana na papierze kartonowym.

Charakterystyczny numerator koloru pomarańczowego. Delikatne

przyczernienie lewych narożników, reszta bez zarzutu. Zapraszamy po

więcej informacji do naszego artykułu link . Miłczak Ł4b

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywoławcza: 1.500 zł

232. 10 marek 1940  

 

Kilkukrotnie złamany centralnie. Złamany prawy, górny narożnik.

Drobne nieświeżości w obrębie narożników. Punktowo przetarta

powierzchnia papieru na lewym, górnym narożniku. Prezencja niezła.

Obecnie jest to już rzadki nominał, nawet w obiegowych stanach.

Budujemy pierwszą aukcję tygodniową na Onebid, którą ograniczamy

do 250 pozycji. Zapraszamy do współpracy. Miłczak Ł5f, Sarosiek

GŁ5a

Stan zachowania: 3/+3 Cena wywoławcza: 300 zł

233. 20 marek 1940 znak wodny num. typ 1 - rzadki 

 

Rzadka odmiana wydrukowana na papierze ze znakiem wodnym.

Numerator koloru pomarańczowego typ.1 z pojedynczym

podkreśleniem No w numeratorze. Liczne ślady obiegu, naderwania,

mimo to ze względu na dużą rzadkość banknot wart włożenia do

zbioru. Miłczak Ł6b, Sarosiek GŁ6b

Stan zachowania: 5 Cena wywoławcza: 500 zł

234. 20 marek 1940 numerator z przesunięciami 

 

Bez znaku wodnego, numerator z przesunięciami. Złamany lewy,

górny narożnik, pozostałe zaokrąglone. Bez ugięć czy złamań w polu.

Znacznie rzadszy niż 20 marek wydrukowane na papierze bez znaków

wodnych, ale z numeratorem "klasycznym". Miłczak Ł6d

Stan zachowania: -1 Cena wywoławcza: 300 zł



235. Zestaw marek Generał/Jenerał - wiele atrakcyjnych stanów 

 

Zestaw marek Generalnego Gubernatorstwa:1/2 Generał (2), 1 marka

Generał, 10 marek Generał, 100 marek Generał (2), 1/2 Jenerał, 1

marka Jenerał, 2 marki Jenerał, 20 marek Jenerał(2), 50 marek

Jenerał (2) 100 marek Jenerał. Stany obiegowe, choć niskie nominaly

marek jenerał w niezłych stanach zachowania (-2/+3). Razem 14

sztuk. opis

Stan zachowania: 2-5 Cena wywoławcza: 300 zł

236. Zestaw banknotów PRL - wiele rzadkich odmian 

 

Zestaw banknotów PRL w skład którego wchodzą: 2zł 1946 (st.+2/-1),

5 złotych 1946 (st.-2), 10 złotych 1946 (st.2), 2 x 20 złotych 1946 w

tym jedna sztuka w odcieniach koloru niebieskiego (st.3,st.4), 2x50zł

1946(st.5, st.4), 100 złotych 1946 R (st.-3), 5x1000 złotych 1946 A., C,

T, U, Wb.(st.4,+4,+4, 3, -4), 1000 złotych 1947 (st.3), 5 złotych 1948 BL

(st.-3), 10 złotych 1948(st.5) oraz 2x20.000 1989 S i AE ( st.3,+3).

Razem: 18 sztuk. Podane stany, oraz ilości są jedynie orientacyjne i

służą wyłącznie przybliżeniu wartości całego lotu. opis

Stan zachowania: 2/5 Cena wywoławcza: 300 zł

237. Duży zestaw banknotów polskich - 80 sztuk  

 

Zestaw banknotów polskich od 1919 do 1991. Ciekawsze pozycje

przedstawione na osobnych zdjęciu. Resztę stanowią małe banknoty

PRL, niskie nominały bonów towarowych, marki wiedeński, banknoty

okupacyjne oraz popularne złotówki międzywojenne. Razem 80 sztuk.

Stan zachowania: 2-5 Cena wywoławcza: 400 zł

238. Niemcy 100 marek 1935 M 0090466 - najrzadsza odmiana 

 

Najrzadsza odmiana według Rosenberga dla tego banknotu. Seria M

oraz numeracja z dwoma zerami z przodu. Złamany centralni,

nieświeżości narożników oraz przebarwienie na lewej krawędzi. Dużo

emisyjnej świeżości. Rosenberg 176 E/M

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 300 zł

239. Kanada 10 dolarów 1971 

 

Centralnie złamany oraz drobne zagniecenia na marginesie. Papier

sztywny, naturalny, bez konserwacji. Rzadsze podpisy Beattie-

Rasminsky. Pick 88

Stan zachowania: 2 Cena wywoławcza: 30 zł

240. Kanada 20 dolarów 1954  

 

Centralnie złamany oraz dwa lekkie ugięcia pionowe. Papier świeży,

czysty oraz szeleszczący. Atrakcyjny w prezencji. Podpisy: Beattie-

Rasminsky. Pick 80b

Stan zachowania: -2 Cena wywoławcza: 50 zł
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klienci nie znani wcześniej �rmie SN.Mateusz Wójcicki zobowiązani są do okazania Organizatorowi dokumentu

tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) lub co najmniej dwóch dowodów zakupu z aukcji numizmatycznych z

kraju lub zagranicy. SN Mateusz Wójcicki może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 

7. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 14 dni kalendarzowych od

zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia

aukcyjne, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.

8. Organizator aukcji po wcześniejszym umówieniu wizyty umożliwia oglądanie przedmiotów aukcyjnych

wyłącznie zarejestrowanym Uczestnikom aukcji. 

9. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan zachowania przedmiotów. Wszelkie

zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w opisach przedmiotów aukcyjnych będą przyjmowane przez S.N

Mateusz Wójcicki wyłącznie na piśmie. 

10. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w

opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej. 

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą

licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę. W przypadku wątpliwości co do

przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 

12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza

granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz

reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej

nowelizacja z dnia 18.03.2010r.

13. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie

pośredniczy w tej procedurze 

14. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje

regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem

kursu wymiany. 

15. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych

poniżej numerów rachunki :      

                                            

Wpłaty złotówkowe 

 

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław 

Bank Pekao S.A : PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532  

 

Wpłaty walutowe  

 

Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław  

Bank : Alior Bank SWIFT/BIC: ALBPPLPW 

PL 08 2490 1057 0000 9902 5150 3222   EURO  

PL 61 2490 1057 0000 9901 5150 3222    USD                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                          

                     



16. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości

poniżej 15.000 € 

17. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych  :                                                                    

                                                                                                                    

1. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty

aukcyjne  po uregulowaniu pełnej kwoty należności.

2. Przedmioty aukcyjne można odebrać za pokwitowaniem odbioru bezpośrednio w siedzibie

Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty. 

3. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu

10 dni roboczych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem firmy

kurierskiej Pocztex. 

4. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi organizator gdy suma należności za

zakupione przedmioty aukcyjne przekracza kwotę 3.000 złotych. Dostarczenie przesyłki

zostanie zrealizowane za pośrednictwem �rmy kurierskiej Pocztex. 

5. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi kupujący gdy suma należności za

zakupione przedmioty aukcyjne nie przekroczy kwoty 3.000 złotych. Koszt przesyłki

wynosi 14 złotych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem �rmy kurierskiej

Pocztex. 

6. Każdorazowo koszt przesyłki zagranicznej ustalany jest indywidualnie. Dostarczenie

przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem �rmy kurierskiej Pocztex ( EMS). 

7. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex oraz EMS

dostępnym na stronie www.pocztex.pl                                                                             

                                

18. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w

tłumaczenia na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.

19. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta

Wrocław.

 

 

http://www.pocztex.pl/

