


1. Boles�aw Krzywousty BRAKTEAT Protekcyjny 

 

Niecentryczny. Bardzo cienka blaszka. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 800 z�

2. Zygmunt I Stary, szel g 1526 Gda!sk - bardzo rzadki rocznik 

 

Rocznik bardzo rzadko pojawiaj cy si" na aukcjach. 

Stan zachowania: 3 R5 Cena wywo�awcza: 400 z�

3. Zygmunt I Stary, trojak 1537 Gda!sk - rzadsza odmiana  

 

Bardzo �adna prezencja w starej patynie. Odmiana ze skrócon  nazw 

miasta GEDANEN - Igger G.37.2e,   ale interpunkcja w postaci

gwiazdek, zamiast krzy#yków. 

Stan zachowania: PCGS AU50 Cena wywo�awcza: 400 z�

4. Zygmunt I Stary, trojak 1540 Gda!sk 

 

Popiersie króla w czepcu i koronie. 

Stan zachowania: 3 R5 Cena wywo�awcza: 200 z�

5. Zygmunt II August pó�grosz 1564 L/LITV 

 

Menniczy egzemplarz. 

Stan zachowania: NGC MS61 Cena wywo�awcza: 150 z�

6. Zygmunt II August, trojak 1564 Wilno L/LI 

 

Wariant legendy L/LI

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 200 z�

7. Zygmunt II August, denar 1557 Wilno 

 

Do$% rzadki i pi"knie zachowany. 

Stan zachowania: NGC AU 58 Cena wywo�awcza: 150 z�



8. Zygmunt II August, zestaw 5 x pó�grosz - ró#ne roczniki  

 

Rocznik 1550, 1556, 1559, 1562, 1564. &adne, niektóre z

przyjemnym, menniczym po�yskiem. Razem 5 sztuk.

Stan zachowania: 2/+2 Cena wywo�awcza: 200 z�

9. Stefan Batory, trojak 1585 Pozna! - rzadka odmiana - PO.M.D.L 

 

Bardzo rzadka odmiana napisowa PO.M.D.L . Ciemna patyna. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 300 z�

10. Stefan Batory, trojak 1586 Ryga 

 

Ma�a g�owa króla. 

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 200 z�

11. Stefan Batory, grosz 1579 Gda!sk  

 

Wada kr #ka na rewersie. Patyna. 

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 200 z�

12. Zygmunt III Waza, talar 1630 Bydgoszcz - bardzo �adny 

 

Bardzo �adny, efektowny talar Zygmunta III Wazy. Szerokie popiersie

króla, na ko!cu napisu krzy#yk. 'wietnie zachowane detale. Patyna.

Drobna wada kr #ka. Atrakcyjna pozycja. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 4.000 z�

13. Zygmunt III Waza, talar 1631 Bydgoszcz 

 

&adna, zdrowa moneta. Solidny trzeci stan. Resztki menniczej

$wie#o$ci w zakamarkach. Detale przyzwoicie zachowane. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 3.500 z�

14. Zygmunt III Waza Ort 1616 Gda!sk - uzka kryza  

 

Odmiana z portretem króla z ko�nierzem. Bardzo �adny egzemplarz.

Stan zachowania: PCGS AU58 Cena wywo�awcza: 400 z�

15. Zygmunt III Waza, ort 1624 Bydgoszcz  

 

Bardzo �adny.

Stan zachowania: NGC AU58 Cena wywo�awcza: 150 z�



16. Zygmunt III Waza, ort 1624 Bydgoszcz 

 

Ko!cówka napisu PRVS M 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 50 z�

17. Zygmunt III Waza, trojak 1594 Malbork  

 

&adny.

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�

18. Zygmunt III Waza, trojak 1594 Olkusz 

 

 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 150 z�

19. Zygmunt III Waza, trojak 1594 Wilno  

 

Pi"kny z menniczym po�yskiem. 

Stan zachowania: NGC AU58 Cena wywo�awcza: 120 z�

20. Zygmunt III Waza, trojak 1596 Bydgoszcz  

 

Litery H-R na rewersie. 

Stan zachowania: NGC AU58 Cena wywo�awcza: 250 z�

21. Zygmunt III Waza, trojak 1598 Pozna! 

 

Typ pomini"ty w katalogu Iggera. Wzgl"dnie rzadsza odmiana. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 50 z�

22. Zygmunt III Waza, trojak 1601 Pozna! 

 

Lekko niedobity. 

Stan zachowania: -2/2 Cena wywo�awcza: 80 z�

23. Zygmunt III Waza, trojak 1601 Wschowa 

 

 

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 50 z�



24. Zygmunt III Waza, trojak 16-K-03 Kraków  

 

Do$% rzadki i �adnie zachowany.

Stan zachowania: NGC AU55 Cena wywo�awcza: 300 z�

25. Zygmunt III Waza, trojak 1619 Kraków  

 

 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�

26. Zygmunt III Waza, grosz 1604 Kraków herb Lewart i litera C - rzadki  

 

Bardzo rzadka odmiana z herbem Lewart pod popiersiem króla i liter 

C pod Or�em. &adny egzemplarz z du#  ilo$ci  $wie#o$ci. Patyna.

Stan zachowania: -2/2 R5 Cena wywo�awcza: 500 z�

27. Zygmunt III Waza oraz S.Batory - zestaw trojaków po naszyjniku 

 

Zestaw trojaków Zygmunt III Wazy oraz Stefana Batorego z $ladami

po zawieszkach. Prawdopodobnie po naszyjniku.   Iger B.97.2c,

B.98.5.c, B.992.b, O.82.5 Razem 4 sztuki.

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 50 z�

28. Zygmunt III Waza Zestaw 47 x pó�torak Bydgoszcz 

 

Ró#ne roczniki od 1620 do 1625, pojedyncze z nieczyteln , ostatni 

cyfr  daty. Niektóre w pi"knych, oko�o menniczych stanach. Razem

47 sztuk.

Stan zachowania: +2/3 Cena wywo�awcza: 250 z�

29. W�adys�aw IV Waza, talar 1640 Gda!sk  

 

Efektowne królewskie popiersie. Moneta po doskona�ej naprawie

elementów rysunku po obu stronach. Na stronie portretowej

uzupe�niono elementy zbroi oraz szyi króla, za$ na rewersie grzyw"

lwa po prawej stronie. Moneta wyj"ta z gradingu PCGS z not  XF40.

Odmiana z dat  razem na rewersie. Polecamy! Aw: Popiersie króla w

prawo, w koronie i zbroi. W otoku: VLAD III D G REX POL ET SVE M

D LIT RVS PR Rw: Herb Gda!ska podtrzymywane przez dwa lwy. Nad

tarcz  wieniec laurowy z dwoma palmowymi li$%mi i siedmiolistn 

ga� zk  oliwn . W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS

GEDANENSIS 

Stan zachowania: +3/3 ~ Cena wywo�awcza: 10.000 z�



30. Jan II Kazimierz, ort 1651 Gda!sk  

 

Podwójna obwódka na awersie. Do$% rzadki. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 500 z�

31. Jan II Kazimierz, ort 1653 Toru! - pi"kny 

 

Rzadki i bardzo �adnie zachowany egzemplarz. &adna patyna. Po�ysk

w zakamarkach. Na rewersie inicja�y HI-L (Hans Jakub Lauer). 

Stan zachowania: NGC AU55 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

32. Jan II Kazimierz, ort 1658 Gda!sk data przebita z 1657 

 

Data przebita z 1657 roku. Do$% rzadki. 

Stan zachowania: +3/3 Cena wywo�awcza: 500 z�

33. Jan II Kazimierz, ort 1658 Kraków  

 

Atrakcyjny egzemplarz. Podwójnie wybity. Rewers skr"cony o 180

stopni. Drobny $lad po zawieszce. Bardzo $wie#y, z du#  ilo$ci 

zachowanego lustra. 

Stan zachowania: -2 ~ Cena wywo�awcza: 250 z�

34. August III Sas, ort 1756 Lipsk  

 

Bardzo �adnie zachowany. 

Stan zachowania: +2/2 Cena wywo�awcza: 150 z�

35. August III Sas, trojak 1763 DB Toru! 

 

Litery D-B (kierownika mennicy Daniela Bottcher'a   na rewersie. 

Wariant z gwiazdk  na pocz tku legendy oraz odmiennymi

ozdobnikami przy tarczy herbowej miasta. 

Stan zachowania: NGC XF40 Cena wywo�awcza: 400 z�

36. Fryderyk Chrystian 1763, talar Drezno  

 

Litery EDC pod tarcz  herbow . Delikatnie przetarte t�o. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 500 z�



37. Poniatowski, talar 1766 popiersie w zbroi - pi"kny 

 

'wietny egzemplarz. Strona herbowa z pe�nym lustrem oraz

efektownie, doskonale zachowanym reliefem. Portretowa strona z

delikatnie ruszonymi górnymi elementami. Drobne p"kni"cie kr #ka,

bez justunku po obu stronach.  Odmiana bez kropki po COLONIEN, z

kropk  po dacie oraz FS. (Parchimowicz 32.a6). Wzgl"dnie dost"pna

moneta, jednak w takim stanie ju# bardzo rzadka.  Polecamy!   Aw:

G�owa króla w prawo.   W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX

POL M D LITHU Rw: Czteropolowa tarcza herbowa z herbem Cio�ek-

Poniatowskich w $rodku, pod owaln  koron . Ca�o$% w wie!cu z li$ci

palmowych i d"bowych ze wst"g  z napisem: PRO FIDE LEGE ET

GREGE i z zawieszonym Orderem Or�a Bia�ego. Po bokach inicja�y E-

B  W otoku: X EX MARCA PURA  COLONIEN 1766.

Stan zachowania: PCGS AU58 Cena wywo�awcza: 6.000 z�

38. Poniatowski, talar 1766 FS popiersie w zbroi  

 

Moneta wypolerowana na wysoki po�ysk. Odmiana bez kropki po

COLONIEN oraz po dacie, z kropk  po FS (Parchimowicz 32.a7) 

Stan zachowania: 3 ~ Cena wywo�awcza: 1.800 z�

39. Poniatowski - Targowica, talar 1793  

 

Cenna, charakterystyczna moneta o du#ej wadze historycznej. Awers

minimalnie wypuk�y. &adnie zachowany egzemplarz, cho% delikatnie

przetarty. Rzadka i obowi zkowa pozycja. Polecamy! Aw: W wie!cu

d"bowym napis CIVIBUS/ QUORUM PIETAS/ CONIURATIONE DIE

III/ MAI MDCCXCI OBRUTAM / ET DELETAM LIBERTA / TE

POLONA TUERI /CONABATUR RESPU /BLICA RESUR /GENS W

otoku: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI   Rw:

Napis w sze$ciu wierszach: DECRETO/ REIPUBLICAE NEXU /

CONFEDERATIONIS IUNCTAE / DIE V XBRIS MDCCXCII /

STANISLAO AUGUSTO / REGNANTE.  W otoku: 10 7/16 EX MARCA

PURA COLONIENSI 1793.   Na obrze#u napis: FIDEI REIPUBLICAE

PIGNUS  

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 5.000 z�

40. Poniatowski, talar - 6 z�otowy 1794 Warszawa 

 

&adny, zdrowy egzemplarz. Justunek.

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 600 z�

41. Poniatowski, pó�talar 1768 I.S  

 

Rzadki rocznik. Zdrowy, przyjemnie zachowany egzemplarz. W�osy

króla w przepasce (Parchimowicz 29.a1).

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 1.500 z�



42. Poniatowski, pó�talar 1788 EB Warszawa  

 

Pi"kny w prezencji. Du#o $wie#o$ci, szczególnie na stronie herbowej.

Lekko justowany. 

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

43. Poniatowski, dwuz�otówka 1783 E.B 

 

Rzadszy rocznik. Awers wyra(niej stary obiegiem, rewers przyjemny

w prezencji. Justunek na rewersie. Delikatnie niedobity. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 200 z�

44. Poniatowski, z�otówka 1784 EB - WY'MIENITY 

 

Cudowny, menniczy egzemplarz z intensywnym po�yskiem, bardzo

rzadkiego rocznika z�otówki Stanis�awa Augusta Poniatowskiego.

Doskona�e lustro po obu stronach. Jedyny egzemplarz z tego roku z

not  MS w populacji PCGS. Wspania�a pozycja, $mia�o mo#emy

napisa% do najlepszych zbiorów SAP. Gor co polecamy!

Stan zachowania: PCGS MS62

MAX

Cena wywo�awcza: 4.000 z�

45. Ksi"stwo Warszawskie, dukat 1812 I.B. Warszawa  

 

Atrakcyjny egzemplarz. Dobrze zachowane detale i du#o lustra

menniczego, szczególnie na rewersie. Rzadka i pi"kna pozycja.

Polecamy! Aw: g�owa Fryderyka Augusta w prawo.   W otoku:

FRID�AVG�REXSAX�DVXVARSOV� Rw: Tarcza herbowa (sasko-

polska) nad dwiema skrzy#owanymi ga� zkami palmowymi. Pod

ga� zkami inicja�y I�B�,  po bokach korony data 18-12.     W otoku:

AUREUS NUMMUS DUCAT� VARSOV�

Stan zachowania: PCGS AU 55 Cena wywo�awcza: 15.000 z�

46. Ksi"stwo Warszawskie, talar 1812 I.B  

 

Atrakcyjny talar. Dobrze zachowane detale i bardzo �adne, $wie#e

t�o. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

47. Ksi"stwo Warszawskie 5 groszy 1811 IB 

 

Zdrowa sztuka z niez�ym t�em. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 80 z�



48. Powstanie Listopadowe, dukat 1811 kropka przed pochodni   

 

Dobrze zachowane detale. Brak numerycznej noty od NGC z racji na

zgi"cie. 

Stan zachowania: NGC -1/+2

AU det.

Cena wywo�awcza: 3.500 z�

49. Powstanie Listopadowe, dukat 1831, kropka przed pochodni  

 

Gi"ty, powierzchnia delikatnie wypolerowana. Odmiana z kropk 

przed pochodni . 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 2.800 z�

50. Powstanie Listopadowe 5 z�otych 1831 KG 

 

Przyzwoity relief, ale przetarte t�o. Odmiana z kresk  u�amkow  w

stopie menniczej. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 500 z�

51. Powstanie Listopadowe 2 z�ote 1831 KG 

 

&adny egzemplarz. Odmiana z kropk  po POL� 

Stan zachowania: 2/-2 Cena wywo�awcza: 500 z�

52. Powstanie Listopadowe 2 z�ote 1831 KG 

 

Odmiana z kropk  po POL�  

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 300 z�

53. Powstanie Listopadowe 10 groszy 1831 KG �apy or�a zgi"te 

 

Odmiana - �apy or�a zgi"te. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 200 z�

54. Powstanie Listopadowe 10 groszy 1831 KG �apy or�a zgi"te  

 

Odmiana - �apy or�a zgi"te. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 100 z�

55. Powstanie Listopadowe 3 grosze 1831 �apy or�a proste 

 

Odmiana z �apami or�a prosto i kropk  po POLS�

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 200 z�



56. Powstanie Listopadowe 3 grosze 1831 �apy or�a proste 

 

Odmiana z �apami or�a prosto i kropk  po POLS�

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 130 z�

57. Pude�ko Powstanie Listopadowe - pami tka  

 

Pami tkowe pude�ko z monetami Powstania Listopadowego.

Wymiary 11 x 6,5, 1,5 mm. Stany 3/+3. Pi"% z�otych uderzone na

rancie,ale trzy grosze bardzo �adnie zachowane (st. 2).

Stan zachowania: 2/3 Cena wywo�awcza: 5.000 z�

58. Królestwo Polskie, 10 z�otych 1821, Warszawa, Aleksander I -

rzadko$% 

 

Rzadki, jeden z pierwszych roczników 10 z�otówki Królestwa

Polskiego. &adny egzemplarz w urokliwej, starej patynie. Niez�e t�o,

szczególnie na rewersie. Polecamy! Aw: G�owa cara w prawo W

otoku: ALEXANDER I CESARZ SA�W�ROS KRÓL POLSKI Rw:

Dwug�owy orze� rosyjski pod carsk  koron . Na piersi, na tle

gronostajowego p�aszcza, tarcza z or�em polskim. Po bokach korony

data 18-21, u do�u inicja�y I-B W otoku: 10. Z&OTYCH POLSKICH.  Z

SREBRA KRAIOWEGO�

Stan zachowania: +3 R4 Cena wywo�awcza: 9.000 z�

59. 1 1/2 rubla = 10 z�otych 1833, Petersburg 

 

Przeczyszczony. 

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 150 z�

60. 1 1/2 rubla = 10 z�otych 1836, Petersburg 

 

 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 300 z�

61. 1 1/2 rubla = 10 z�otych 1836, Warszawa ma�e cyfry  

 

Ma�e cyfry w dacie. 

Stan zachowania: 3/-3 Cena wywo�awcza: 350 z�

62. 15 kopiejek / 1 z�oty 1837 Petersburg 

 

Du#o menniczej $wie#o$ci z wyra(nym po�yskiem. Przeczyszczona. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 100 z�



63. 15 kopiejek / 1 z�oty 1838 Petersburg 

 

Patyna.

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 30 z�

64. 25 kopiejek / 50 groszy 1847 Warszawa 

 

Przyjemny w prezencji egzemplarz. Patyna, resztki po�ysku. 

Stan zachowania: +3/3 Cena wywo�awcza: 200 z�

65. 1 grosz 1923 NGC MS64 BN 

 

Menniczy egzemplarz. Kolor br zowy, na stronie z nomina�em sporo

czerwieni. 

Stan zachowania: NGC MS64

BN

Cena wywo�awcza: 50 z�

66. 1 grosz 1933 NGC MS65 BN 

 

Menniczy egzemplarz z $wietnym po�yskiem. Kolor br zowy. Druga

najwy#sza nota przyznana przez NGC dla koloru br zowego przy

znacz cej populacji.  

Stan zachowania: NGC MS65

BN 2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�

67. 1 grosz 1935 NGC UNC details 

 

Menniczy relief, ale przetarty w tle.  

Stan zachowania: NGC UNC

details

Cena wywo�awcza: 50 z�

68. 1 grosz 1936 NGC MS65 BN 

 

Menniczy egzemplarz z intensywnym po�yskiem. Kolor br zowy.

Druga najwy#sza nota przyznana przez NGC dla koloru br zowego

przy znacz cej populacji. Tylko jeden egzemplarz widnieje z wy#sz 

not . 

Stan zachowania: NGC MS65

BN 2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�

69. 1 grosz 1936 PCGS MS64 BN 

 

Menniczy egzemplarz z   po�yskiem. Kolor br zowy. Najwy#sza nota

przyznana przez PCGS dla koloru br zowego.

Stan zachowania: PCGS MS64

BN MAX

Cena wywo�awcza: 100 z�



70. 1 grosz 1936 PCGS MS63 RB 

 

Menniczy egzemplarz z po�yskiem. Kolor czerwonobr zowy.

Stan zachowania: PCGS MS63

RB

Cena wywo�awcza: 100 z�

71. 1 grosz 1937 PCGS MS64 BN 

 

Menniczy egzemplarz z po�yskiem. Kolor br zowy, miejscowo

czerwony. 

Stan zachowania: PCGS MS64

BN

Cena wywo�awcza: 50 z�

72. 1 grosz 1939 PCGS MS64 RD 

 

Menniczy egzemplarz z intensywnym po�yskiem. Kolor czerwony.

Stan zachowania: PCGS MS64

RD

Cena wywo�awcza: 50 z�

73. Lot inwestycyjny 5 x 1 grosz 1939 PCGS MS63 RB 

 

Lot sk�adaj cy si" z pi"ciu sztuk grosza w identycznych notach od

PCGS MS63 RB. Kolor czerwonobr zowy. 

Stan zachowania: PCGS MS63

RB

Cena wywo�awcza: 100 z�

74. 2 grosze 1931 NGC MS65 BN  

 

Pi"kny, menniczy egzemplarz z intensywnym po�yskiem. Kolor

br zowy z mi�ym dla oka dodatkiem czerwieni. Druga najwy#sza nota

przyznana przez NGC dla koloru br zowego przy bardzo licznej

populacji. 'wietna sztuka.

Stan zachowania: NGC MS65

BN 2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�

75. 2 grosze 1938 NGC MS 64 RB 

 

 Menniczy egzemplarz. Kolor czerwonobr zowy. 

Stan zachowania: NGC MS64

RB

Cena wywo�awcza: 50 z�

76. Lot inwestycyjny 5 x 2 grosze 1938 PCGS MS63 RB 

 

Lot sk�adaj cy si" z pi"ciu sztuk 2 groszy w identycznych notach od

PCGS MS63 RB. Kolor czerwonobr zowy. 

Stan zachowania: PCGS MS63

RB

Cena wywo�awcza: 100 z�



77. 5 groszy 1931 NGC MS63 BN 

 

Menniczy egzemplarz z �adnym po�yskiem. Przyjemy kolor br zowy. 

Stan zachowania: NGC MS63

BN

Cena wywo�awcza: 100 z�

78. 5 groszy 1938 NGC MS62 RD 

 

 Menniczy egzemplarz. Kolor czerwony. 

Stan zachowania: NGC MS62

RD

Cena wywo�awcza: 50 z�

79. 10 groszy 1923 NGC MS63  

 

Pi"kny, menniczy egzemplarz z intensywnym po�yskiem.

Stan zachowania: NGC MS63 Cena wywo�awcza: 100 z�

80. 1 z�oty 1925 Kobieta i k�osy PCGS MS63 

 

'liczna moneta. Pi"kny, menniczy po�ysk oraz satynowa

powierzchnia. 

Stan zachowania: PCGS MS63 Cena wywo�awcza: 200 z�

81. 1 z�oty 1925 Kobieta i k�osy  

 

 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�

82. 1 z�oty 1925 Kobieta i k�osy  

 

Nienaturalny po�ysk. 

Stan zachowania: -2 ~ Cena wywo�awcza: 80 z�

83. 2 z�ote 1925 Kobiet i k�osy - z kropk  

 

Nienaturalna patyna.

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 150 z�

84. 2 z�ote 1925 Kobiet i k�osy - z kropk  

 

Nienaturalny po�ysk i sztuczna patyna.

Stan zachowania: +3 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�



85. 5 z�otych 1928 Nike Bruksela 

 

 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 250 z�

86. 5 z�otych 1930 G&)BOKI sztandar PCGS AU55 

 

Jedna z najrzadszych monet obiegowych II RP,   sztandar wybity

g�"bokim stemplem. Du#o menniczego po�ysku.

Stan zachowania: PCGS AU55 Cena wywo�awcza: 6.000 z�

87. 5 z�otych 1933 PCGS MS63  

 

Atrakcyjny, menniczy egzemplarz. 'wietnie zachowane detale oraz

pi"kne, satynowe t�o na stronie z nomina�em. Druga najwy#sza nota

od PCGS.

Stan zachowania: PCGS MS63

2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�

88. 10 z�otych 1933 Sobieski 

 

Dobry detal, du#o menniczej $wie#o$ci, ale delikatnie przetarty. 

Stan zachowania: +2/2 Cena wywo�awcza: 300 z�

89. 10 z�otych 1933 Traugutt  

 

&adny egzemplarz. Ryski w tle. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 250 z�

90. 10 z�otych 1933 Traugutt  

 

Przetarta w tle. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 200 z�

91. 2 z�ote 1934 Pi�sudski PCGS MS64 

 

Pi"kny egzemplarz w lekkiej patynie. Wysoka,atrakcyjna nota jak na

t  monet". 

Stan zachowania: PCGS 64 Cena wywo�awcza: 500 z�

92. 5 + 10 Z�otych Pi�sudski z or�em strzeleckim  

 

Wyczyszczone.

Stan zachowania: +3 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�



93. 10 z�otych 1934 Pi�sudski PCGS AU55 

 

Rzadki rocznik. 

Stan zachowania: PCGS AU 55 Cena wywo�awcza: 400 z�

94. Zestaw monet II RP Srebro - min. 10 z� orze� strzelecki 

 

Stany obiegowe - w sk�ad zestawu wchodzi :  2 x 10 groszy 1923, 4 x

20 groszy 1923, 3 x 50 groszy 1923,   2 x 1 z�oty 1929,   2 x 2 z�ote

1934  Pi�sudski,  3 x 2 z�ote 1936 *aglowiec, 2 x 2 z�ote 1933 G�owa

kobiety,   2 x 5 z�otych 1936 Pi�sudski,   2 x 5 z�otych 1932 G�owa

kobiety bz. , 3 x 5 z�otych 1933 G�owa kobiety,   1 x 5 z�otych 1934

G�owa kobiety,   2 x 10 z�otych 1932 G�owa kobiety,   1 x 10 z�otych

1933 G�owa kobiety,   4 x 10 z�otych 1935 Pi�duski,   1 x 10 z�otych z

or�em strzeleckim,  Razem 34 sztuki.

Stan zachowania: 3/4 Cena wywo�awcza: 50 z�

95. Zestaw srebrnych monet PRL  

 

Zestaw srebrnych monet z okresu PRL w tym : 25 sztuk 200z� 1974

XXX lat PRL, 3 sztuki 200z� 1976 Igrzyska, 1 sztuka 200z� 1975

Rocznica,   3 sztuki 1000z� 1982/3 Papie#, 1 sztuka 50.000 1988

Pi�sudski oraz Solidarno$% 100.000z� typ A.  Razem 34 sztuki.

Stan zachowania: 2/3 Cena wywo�awcza: 100 z�

96. 'l $k 3 krajcary 1670 SHS Wroc�aw 

 

Odmiana bez szarf pod koron . Pi"kny, menniczy egzemplarz. 

Stan zachowania: NGC MS 62 Cena wywo�awcza: 200 z�

97. 'l sk 3 krajcary 1696 Brzeg CB  

 

Niez�y detal, ale powierzchnia nienaturalna i porowata. 

Stan zachowania: +3 ~ Cena wywo�awcza: 40 z�

98. Wolne Miasto Gda!sk 1 fenig 1923 MS65 BN  

 

Menniczy egzemplarz z pi"knym po�yskiem. Kolor br zowy,

punktowo czerwony. Wysoka, druga najwy#sza nota w rejestrze NGC

dla tego koloru.

Stan zachowania: NGC MS65

BN 2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�



99. Wolne Miasto Gda!sk 1 fenig 1926 MS64 BN  

 

Menniczy egzemplarz. Kolor br zowy, miejscami czerwony. Wysoka,

druga najwy#sza nota w rejestrze NGC dla tego koloru i rocznika.

Stan zachowania: NGC MS64

BN 2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�

100. Wolne Miasto Gda!sk 2 fenigi 1926 MS64 BN  

 

Menniczy egzemplarz z pi"knym po�yskiem. Kolor br zowy, czerwony

przy literach. Wysoka, druga najwy#sza nota w rejestrze PCGS dla

tego koloru.

Stan zachowania: PCGS MS64

BN 2-ga nota

Cena wywo�awcza: 100 z�

101. Wolne Miasto Gda!sk 2 fenig 1937 MS63 RB 

 

Menniczy egzemplarz z   po�yskiem. Kolor czerwonobr zowy z

przewag  czerwieni. 

Stan zachowania: NGC MS63

RB

Cena wywo�awcza: 100 z�

102. Wolne Miasto Gda!sk 5 fenigów 1923 MS64 

 

Menniczy egzemplarz.

Stan zachowania: NGC MS64 Cena wywo�awcza: 100 z�

103. Wolne Miasto Gda!sk 1 gulden 1923 MS63  

 

Atrakcyjny, menniczy egzemplarz z delikatn  patyn . 

Stan zachowania: NGC MS63 Cena wywo�awcza: 200 z�

104. Getto &ód( 5 marek 1943 

 

&adnie zachowane.

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�



105. Zestaw srebrnych monet $wiata - Niemcy, Rosja i Austria - 75 sztuk  

 

Zestaw srebrnych monet z Niemiec, Austrii oraz Rosji.  Rosja :  1 rubel

1897 - 2 sztuki , rubel 1896, 50 kop 1897,  50 kop 1899,  50 kop 1924

( poltinnik ) 2 sztuki  - Razem: 7 sztuk.  Niemcy : 5 mk Hindenburg 12

sztuk, 5 mk Ko$ció� 6 sztuk, 2 mk Hindenburg 9 sztuk, 2 mk ko$ció� 1

sztuka, 1 mk - Cesarstwo 15 sztuk, 1/2 mk - Cesarstwo 16 sztuk, 3

marki Kaiserreich, 5 marek 1951, 10 marek okoliczno$ciowe RFN - 4

sztuki     Razem :  65 sztuk. Austria :  Talar 1780 nowe bicie, 1 korona

1912, 1 korona 1916     Razem: 3 sztuki. W sumie wszystkich monet:

75 sztuk. 

Stan zachowania: 2-4 Cena wywo�awcza: 200 z�

106. 5 groszy 1794 szeroki margines 

 

Za�amanie wzd�u# szerokiego, prawego marginesu. Nie$wie#o$ci w

obr"bie naro#ników oraz bocznych kraw"dzi. Zaplamienie na

rewersie. Ciekawy egzemplarz, skrajna sztuka z arkusza, st d tak

szeroki, boczny margines. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 450 z�

107. 5 groszy 1794 

 

Jednokrotnie z�amany poprzecznie. Z�amanie w obr"bie lewego,

górnego oraz prawego, dolnego naro#nika. Prawdopodobnie po

zabiegu na mokro, kolorystyka ma�o wyrazista, a papier bez po�ysku.

Drobne zaplamienia na dolnej kraw"dzi od strony rewersu. Prezencja

poprawna. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 320 z�

108. 5 groszy 1794 

 

Z�amanie poprzeczne. Dwie dziurki po szpilce w polu. Nie$wie#o$ci w

obr"bie naro#ników oraz kraw"dzi. Papier naturalny, bez konserwacji.

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 320 z�

109. 4 z�ote 1794 (I)(E) 

 

Za�amania przy prawej kraw"dzi, naro#niki zaokr glone.

Stan zachowania: 2/-2 Cena wywo�awcza: 150 z�

110. 4 z�ote 1794 (I)(F)  

 

Wy$mienity egzemplarz. Drobne przebarwienie ko!cówki lewego,

górnego naro#nika. Naturalne zmarszczki papieru. Ciekawy

egzemplarz z elementami znaku wodnego Jeziorna.                                         

               

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 200 z�



111. 4 z�ote 1794 (I)(Y) odwrócony Malinowski  

 

Rzadsza odmiana z odwróconym Malinowski na rewersie.

Zagniecenia w polu oraz za�amania prawych naro#ników. 'lad po

podlepce na rewersie, ale bez jakiejkolwiek konserwacji. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 700 z�

112. 1 z�oty 1794 - Fa�szerstwo 

 

Niezwykle niebezpieczne fa�szerstwo na szkod" kolekcjonerów.

Wykonane na papierze czerpanym, znak chemiczny jest poprawnie

odwzorowany. Sam awers nie budzi tak du#ych zastrze#e!, co

Malinowski na rewersie, znacznie grubszy i ma�o starannie wykonany

ni# w oryginale. Wiele lat temu podobny egzemplarz opisany jako

orygina� na aukcji zagranicznej zosta� sprzedany za kilkana$cie

tysi"cy z�otych. Istnieje kilka teorii genezy tego fa�szerstwa, jedna z

nich zak�ada, #e pochodzi z tego samego warsztatu, co wzory

Kami!skiego. Naro#niki zaokr glone, przebarwienia oraz

zabrudzenia na rewersie. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

113. 5 z�otych 1794 N.D.1 - C.I.Honig - PMG 55 

 

Atrakcyjny egzemplarz. Jedna, drobna mikro dziurka po pinesce. Nie

zauwa#amy z�ama! w polu. Drobna nie$wie#o$% na lewej kraw"dzi.

Wysoka nota jak na banknot Insurekcji. Papier naturalny, kolorystyka

wybarwiona, jasno-liliowa. Znak wodny C.I.Honig. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 3.000 z�

114. 10 z�otych 1794 -E- znw. D.C.Blauw - rzadka seria 

 

Najpopularniejszy   z�otowy nomina� Insurekcji, jednak serie E oraz F

nale#  do bardzo rzadkich. Prawdopodobnie wydano je w

zdecydowanie mniejszym nak�adzie, st d tak sporadycznie pojawiaj 

si" na aukcjach. Znak wodny literowy Blauw. Liczne z�amania oraz

naddarcia na kraw"dziach. Banknot naturalny o relatywnie

akceptowalnej prezencji. Kolorystyka intensywna. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 600 z�

115. 25 z�otych 1794 -A- PMG 53 

 

Drobne nie$wie#o$ci w obr"bie naro#ników, lewy górny za�amany.

Foxing na kraw"dziach. Jednokrotne, centralne z�amanie. 

Kolorystyka naturalna, nadal do$% intensywna "cebulkowa", co przy

tym nominale nie jest regu� . Bez jakiejkolwiek konserwacji. Wysoka

nota jak na banknot Insurekcji. 

Stan zachowania: PMG 53 Cena wywo�awcza: 1.000 z�



116. 50 z�otych 1794 - D- PMG 55 - WY'MIENITY 

 

Wy$mienity, wyselekcjonowany przez nas egzemplarz 50 z�otówki

Insurekcji. Swego czasu tra#�y do nas trzy egzemplarze tego

nomina�u w stanach emisyjnych, z których w�a$nie ten jeden

wybrali$my do gradingu PMG. Naszym zdaniem otrzymana nota

niezupe�nie odzwierciedla pi"kna tego egzemplarza. Bez ugi"% czy

z�ama! w polu, doskonale zachowany, $wie#y papier, za$ kolorystyka

intensywna, ciemnobrunatna. Suchy stempel ksi #kowy, doskonale

czytelny o pe�nym po�ysku. Obni#enie noty za nierówne przyci"cie

wchodz ce na pole zadrukowane, st d banknot uznany jest za

niecentryczny. Banknoty Insurekcji by�y r"cznie wycinane, niestety

skala PMG nie ró#nicuje takich przyk�adów traktuj c wszystkie

pozycje jednakowo, st d otrzymanie not powy#ej 60 przy banknotach

18 czy 19 wiecznych jest niezwykle rzadkie.   Pozosta�o$% ramki

s siedniego egzemplarza z arkusza przy lewym, dolnym naro#niku,

analogicznie prawy naro#nik zosta� g�"biej wyci"ty. Wyj tkowy stan

zachowania. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 3.000 z�

117. 50 z�otych 1794 - A - znw. C.I.Honig - bardzo rzadki znak wodny 

 

Egzemplarz wydrukowany na bardzo cienkim papierze, diametralnie

innym ni# standardowe 50 z�otówki Insurekcji. Jest to cecha

charakterystyczna dla egzemplarzy ze znakiem wodnym C.I.Honig,

bardzo rzadkim, sporadycznie pojawiaj cym si" na aukcjach.

Z�amania w polu oraz w obr"bie naro#ników, przerwanie na lewym

marginesie. Mimo to niez�y stan, zwa#ywszy na u#yty do druku

papier, znacznie bardziej podatny na mechaniczne uszkodzenia. Bez

konserwacji. Kolorystyka naturalna, czerwona. Sucha piecz"% ma�o

widoczna z racji na bardzo cienki papier. Mimo i# katalogi nie

odró#niaj  odmian 50 z�otówek Insurekcji, to w tym przypadku, bez

w tpienia mamy do czynienia z rzadk  odmian  na cienkim papierze z

rzadkim, niestandardowym znakiem wodnym. Polecamy!

Stan zachowania: -3/+4 Cena wywo�awcza: 2.000 z�

118. 100 z�otych 1794 - A - pi"kna 

 

Wy$mienity egzemplarz najwy#szego w praktyce dost"pnego

nomina�u z Insurekcji Ko$ciuszkowskiej. Jedno, $ladowe, ledwo

zauwa#alne wy� cznie w $wietle równoleg�ym ugi"cie poziome.

Ugi"cie tak s�abe, #e zaj"�o nam chwil" aby jednoznacznie

zidenty#kowa% jego obecno$%, gdy# pokrywa si" cz"$ciowo z poziom 

lini  znaku. Za�amanie ko!cówki, lewego, dolnego naro#nika. Prawy

naro#nik mocniej zaokr glony z delikatnym zagnieceniem powy#ej.

Papier czysty, naturalny z du#ym fragmentem znaku wodnego

"Zoonen".  Szerokie marginesy, bez $ladów wtórnych przyci"%. Bardzo

atrakcyjny egzemplarz. Polecamy!

Stan zachowania: -1/+2 Cena wywo�awcza: 8.000 z�



119. 100 z�otych 1794 - B -  

 

Banknot w nietypowym stanie zachowania, po bardzo starej, ju#

niepraktykowanej formie konserwacji. Uzupe�nienia oraz sklejenia

rozdar% w obr"bie lewej, górnej cz"$ci banknotu, punktowanie do$%

niestaranne. Papier nienaturalnie sztywny, prawdopodobnie

wzmocniony "krochmalem". Kolorystyka wyblak�a, szczególnie od

rewersu, za$ suchy stempel pod wp�ywem prasy oraz $rodków

u#ytych praktycznie niewidoczny. Mimo to zwa#ywszy na rzadko$%

tego nomina�u, prezencja akceptowalna z �adnym literowym znakiem

wodnym "Honig". 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

120. 1 talar 1810 - Zamojski PMG 25 

 

Przyzwoity, naturalny, wzgl"dnie atrakcyjny jak na ten nomina�, który

rzadko wyst"puje w �adnych stanach zachowania. Rzadziej

wyst"puj cy podpis Zamojski. Stempel na rewersie. 

Stan zachowania: PMG 25 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

121. 1 talar 1810 Jaraczewski- �adnie zachowane 

 

&adny, ponad przeci"tny egzemplarz. Naturalny, papier wzgl"dnie

dobrze zachowany, do$% $wie#y bez $ladów moczenia. Suche stemple

bardzo �adnie zachowane oraz czytelne. Zaplamienie na awersie.

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

122. 1 talar 1810 bez stempla Sobolewski 

 

Liczne $lady obiegu w postaci z�ama! oraz zabrudze! z naddarciami

na kraw"dziach. Punktowe wzmocnienia, charakterystyczne dla

starej szko�y naprawy banknotów. Papier bez $ladów moczenia,

naturalny z do$% dobrze, zwa#ywszy na stan zachowanymi suchymi

stemplami. Rzadka odmiana, bez stempla na rewersie. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 1.000 z�



123. 2 talary 1810 Jaraczewski PMG 62 MAX - wyj tkowy  

 

Niespotykany, wy$mienity, emisyjny stan zachowania. Bez w tpienia

banknot który nigdy nie by� w obiegu, nawet kolekcjonerskim.

Przet�oczenia druku oraz suche stemple idealne, tak $wie#ego w

prezencji banknotu z Ksi"stwa Warszawskiego jeszcze nie

widzieli$my. Charakterystyczne dla talarów $lady po zszywaczu,

powszechnie nie uznawane przez PMG jako element obni#aj cy stan

zachowania (podobnie traktowane s  perforacje przy banknotach

francuskich). Foxing na marginesach. Banknot absolutnie bez

za�ama! oraz ugi"% w polu, za�amana jedynie sama ko!cówka lewego,

górnego naro#nika. Najwy#sza przyznana nota przez PMG spo$ród

wszystkich banknotów Ksi"stwa Warszawskiego! W przypadku

talarów noty na poziomie XF/AU uznawane s  za niebywale

atrakcyjne, nota w zakresie UNC to ju# ocena, któr  trudno sobie

nawet wymarzy%. Rarytas w pe�nym tego s�owa znaczeniu.

Zdecydowanie polecamy! 

Stan zachowania: PMG 62 MAX Cena wywo�awcza: 10.000 z�

124. 2 talary 1810 Ma�achowski  

 

Liczne uzupe�nienia oraz sklejenia rozdar%. Konserwacja starego

typu. Kolorystyka niewybielona, prezencja akceptowalna. Ze

stemplem na rewersie. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 1.200 z�

125. 5 talarów 1810 Ostrowski  

 

Egzemplarz po konserwacji z uzupe�nieniami ubytków w polu oraz na

dolnym marginesie. Rzadszy podpis komisarza. 

Stan zachowania: PMG 25 NET Cena wywo�awcza: 3.000 z�

126. 5 z�otych 1824 - rzadko$% 

 

Bardzo rzadki banknot z okresu Królestwa Polskiego, praktycznie

jedyny osi galny nomina� z emisji z dat  z 1824 roku. Nieliczne,

znane, ostatnie notowania tego banknotu pochodz  z kolekcji Lucow.

Banknot po mistrzowskiej konserwacji, polegaj cej na punktowaniu

oraz uzupe�nieniu prawych naro#ników. Prace wykonane przez osob"

z ogromnym wyczuciem i wiedz  w rekonstrukcji obiektów papierów,

a w szczególno$ci banknotów. Obecna prezencja wy$mienita,

albumowa. Doskona�y, nieliczny przyk�ad, #e mistrzowsko

przeprowadzon  konserwacj" mo#na uzna% za atut, szczególnie przy

rzadkich, wykonanych na cienkim papierze banknotach

dziewi"tnastowiecznych. Podpisy Ma�achowski i Szymanowski.

Polecamy!

Stan zachowania: 4/3 Cena wywo�awcza: 12.000 z�



127. 5 z�otych 1830 Niepokojczycki - rzadko$% 

 

Bardzo rzadki banknot z okresu Królestwa Polskiego. Ubytki oraz

naddarcia uzupe�nione przez konserwatora. Prace wykonane z

wyczuciem,   st d papier oraz kolorystyka niewybielona, zbli#ona do

oryginalnej, cho% oczywi$cie przyt�umiona. Pozycja na tyle rzadka, #e

w ka#dym stanie zachowania stanowi ozdob" kolekcji. Podpis

dyrektora banku Niepokoyczycki.  Polecamy!

Stan zachowania: 5/4 Cena wywo�awcza: 5.000 z�

128. 1 z�oty 1831 G�uszy!ski cienki papier  

 

Atrakcyjny egzemplarz wydrukowany na cienkim papierze. Bez ugi"%

czy z�ama! centralnych, cho% ze z�amaniami w obr"bie naro#ników.

Delikatnie pofalowany papier na skutek kontaktu z wilgoci , ale bez

konserwacji, st d suchy prostok tny stempel jest doskonale

zachowany, przebija z awersu na rewers. Banknot z pude�ka

listopadowego ze $ladami odbicia obrysu monet na rewersie. Papier

sztywny, kolorystyka intensywna oraz naturalna. Podpis G�uszy!ski. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 2.500 z�

129. 1 z�oty 1831 G�uszy!ski  

 

Liczne z�amania, cz"$ciowo z przetarciem grzbietów oraz drobnymi

rozdarciami. Po drobnej konserwacji. Suchy stempel na awersie nadal

czytelny, wypuk�y. Podpis G�uszy!ski 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

130. 1 z�oty 1831 &ubie!ski  

 

Po konserwacji, uzupe�nienia oraz punktowanie na kraw"dziach. W

polu nie(le zachowany z nielicznymi $ladami po rozprostowanych

z�amaniach. Suchy stempel p�aski po kontakcie z pras . Podpis

&ubie!ski. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

131. Powstanie Listopadowe 100 z�otych 1831 Asygnacja  

 

Rzadki nomina� asygnacji skarbowej z okresu Powstania

Listopadowego. Liczne z�amania oraz punktowe naddarcia na

kraw"dziach. Bez konserwacji. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 700 z�

132. Powstanie Listopadowe 500 z�otych 1831 Asygnacya 

 

Atrakcyjny, bardzo $wie#y w prezencji. Mocniejsze, centralne

z�amanie po $rodku oraz nieliczne zagniecenia w polu. 'lady po

oderwaniu widoczne od rewersu. Papier naturalny, czysty,

szeleszcz cy, za$ druk z po�yskiem. Do$% rzadki i atrakcyjny papier.

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 1.200 z�



133. 1 rubel srebrem 1847  

 

Pierwszy rocznik rubla srebrem, praktycznie jedyny jeszcze osi galny

z zielonym poddrukiem. Numeracja siedmiocyfrowa. Cech 

charakterystyczn  tego rocznika jest, #e praktycznie wszystkie znane

egzemplarze nosz  mocne $lady obiegu. Ubytki i naderwania

uzupe�nione przez konserwatora wraz z punktowaniem. Konserwacja

fachowa, polegaj ca jedynie na wzmocnieniu oraz uzupe�nieniu z

uwzgl"dnieniem zachowania zbli#onego do naturalnego wygl du.

Prezencja jak na rubla srebrem niez�a. Rzadki i poszukiwany w

ka#dym stanie zachowania. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 3.500 z�

134. 1 rubel srebrem 1858 &ubkowski - pi"kny 

 

Wy$mienicie zachowany jak na rubla srebrem. Z�amania w polu z

naturalnymi garbami. Papier sztywny, szeleszcz cy, nie zm"czony

obiegiem w $wietnej jak na rubla kondycji. Czysty, jedynie z delikatn 

atramentow  plamk  przy górnej kraw"dzi. Kraw"dzie bardzo �adne.

Suchy stempel pi"knie zachowany, wypuk�y i czytelny. Bez

konserwacji, naturalny z po�yskiem druku. Poddruk jasno orzechowy,

intensywny, bez przebarwie! czy $ladów kontaktu z zabiegami na

mokro.   Podpis dyrektora banku &ubkowski. Pozycja do najlepszych

zbiorów Polskiego pieni dza papierowego. Polecamy!

Stan zachowania: 3/-3 Cena wywo�awcza: 6.500 z�

135. 1 rubel srebrem 1858 Szymanowski 

 

Rubel srebrem na poddruku w kolorze jasno orzechowym. Numeracja

typu 222, siedmiocyfrowa. Drobne ubytki i naderwania uzupe�nione

przez konserwatora, punktowanie wy� cznie w obr"bie prawego,

górnego naro#nika. Liczne z�amania rozprostowane, st d tak wyra(ne

bia�e linie na ich grzbietach. Papier obecnie do$% sztywny, cho%

kolorystyka przyt�umiona po zabiegach na mokro. Suchy stempel

niewypuk�y, ale mimo konserwacji nadal czytelny. Prezencja jak na

rubla srebrem przyzwoita. Podpis dyrektora banku - Szymanowski.

Jak na rubla, nadal atrakcyjny stan zachowania. 

Stan zachowania: -4 Cena wywo�awcza: 4.500 z�



136. 1 rubel srebrem 1866 - pi"kny  

 

Ostatni, rzadki rocznik rubla srebrem na poddruku w kolorze ciemno

orzechowym. Numeracja o$miocyfrowa, spotykana wy� cznie na

ostatnich rocznikach rubli srebrem. Znakomity jak na rubla stan

zachowania. Papier sztywny, naturalny w prezencji, cho% z jednym

uzupe�nieniem przy prawej kraw"dzi, kolejnym w polu

zadrukowanym. Mimo to banknot nie nosi $ladów zabiegów na

mokro, st d uzupe�nienie prawdopodobnie wykonano punktowo, bez

rozprostowywania ca�ej powierzchni. Drobne, miejscowe przerwania

struktury papieru na nielicznych z�amaniach, do$% charakterystyczne

dla banknotów wydrukowanych na cienkim papierze zosta�y

wzmocnione tasiemkami. 'lady po ta$mach widoczne na kraw"dziach

w $wietle równoleg�ym. Mimo punktowych zabiegów, banknot

prezentuje si" zadziwiaj co dobrze, za$ suchy stempel Królestwa

Polskiego jest $wietnie zachowany oraz czytelny. Zdecydowanie

ponad przeci"tny stan zachowania. Bezapelacyjnie banknot do

zaawansowanych zbiorów polskiego pieni dza papierowego.

Polecamy!

Stan zachowania: +4/4 Cena wywo�awcza: 7.000 z�

137. 3 ruble srebrem 1853 - ekstremalnie rzadki 

 

Ekstremalnie rzadki rocznik trzech rubli srebrem w znakomitym jak

na ten typ stanie zachowania.   Kolekcjonerzy polskich rubli srebrem

w zasadzie przy nominale trzech rubli maj  wybór jednego rocznika

tj.1841, sporadycznie na rynku pojawia si" za$ rocznik 1858.

Wszystkie pozosta�e w tym i 1853 to pozycje niezwykle rzadkie,

praktycznie niedost"pne.  Stan jak na ten typ i rocznik mo#na okre$li%

jako "znakomity". Przyjemna, wzgl"dnie naturalna kolorystyka, bez

znacz cych ubytków, jedynie z drobnymi mikro naddarciami w polu

oraz na kraw"dziach. 'lady po podlepkach na rewersie. Wyj tkowej

klasy rzadko$%. Banknot do najlepszych kolekcji polskiego pieni dza

papierowego!

Stan zachowania: 4 R8 Cena wywo�awcza: 40.000 z�

138. Rz d Narodowy Obligacja tymczasowa 100 z�otych  

 

Z�amania oraz ugi"cia w polu. Pozosta�o$% ta$my na górnych

naro#nikach od strony awersu. Papier cienki. Dwa stemple na

rewersie. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 150 z�

139. Rz d Narodowy Obligacja tymczasowa 500 z�otych  

 

Pozosta�o$ci ta$m od strony awersu. Bez ugi"% czy z�ama! w polu.

Lewa kraw"d( poszarpana. Bez numeracji. 

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 200 z�



140. Rz d Narodowy Obligacja tymczasowa 1000 z�otych  

 

Ugi"ty poziomo. Z�amania oraz mocniejsze zagniecenia w obr"bie

prawej kraw"dzi. Z�amane oba dolne naro#niki. 'lady po ta$mach na

górnych naro#nikach od awersu. Dwa stemple. Numeracja 1706. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 200 z�

141. Rz d Narodowy Obligacja tymczasowa 5000 z�otych - rzadka  

 

'ladowe ugi"cie poziome. Drobne zagniecenie na prawej kraw"dzi.

Numeracja 684. Owalna piecz"% na awersie. Rzadka i bardzo �adnie

zachowana. 

Stan zachowania: +2/2 Cena wywo�awcza: 400 z�

142. Rz d Narodowy Akwizacyja 450 z�otych 1864 - rzadko$% 

 

Kwit na 450 z�otych wystawiony we Wreznie z odr"czn  dat  1

Marca 1864. Numeracja 891. Z�amany centralnie. Drobne

zagniecenia. Lewy margines podklejony. Bardzo rzadka pozycja. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 600 z�

143. 1/2 marki 1916 Jenera� A numerator wi$niowy A0 

 

Rzadsza odmiana, jeszcze nie uwzgl"dniana w katalogach z

numeratorem w kolorze ciemno wi$niowym. Regu�  jest, #e taki  kolor

numeratora spotykany jest wy� cznie na egzemplarzach o numeracji

rozpoczynaj cej si" od A 0XXXXXX.  Zagniecenie na prawej kraw"dzi

oraz za�amana ko!cówka lewego, górnego naro#nika. Papier $wie#y z

wy$mienicie zachowanymi elementami druku z pi"knie przebijaj cym

numeratorem od rewersu na awers. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 300 z�

144. 1 marka Jenera� - A - PMG 66 EPQ  

 

Wy$mienity stan zachowania oraz doskona�a jako$% druku. Bardzo

atrakcyjny egzemplarz.    

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 500 z�

145. 1 marka 1916 Jenera� - B - PMG 55  

 

Foxing na prawej kraw"dzi, za�amanie prawego, górnego naro#nika

oraz zagniecenie na dolnym marginesie. Rzadka pozycja w

atrakcyjnym stanie zachowania. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 1.200 z�

146. 2 marki 1916 Jenera� - A - PMG 64 

 

Delikatnie zaokr glone naro#niki, reszta bez zastrze#e!. Papier

czysty, naturalny. Atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 800 z�



147. 50 marek Jenera� 1916  

 

Liczne $lady obiegu w postaci z�ama! oraz ugie%. Centralne z�amanie

do$% mocne. Prezencja wzgl"dnie atrakcyjna jak na ten rzadki

banknot. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 150 z�

148. 100 marek Jenera� 7 cyfr  

 

Po pe�nej konserwacji. Drobne dziurki. Faktura pr #kowana $ladowo

zachowana. Rzadka odmiana 7 cyfrowa. 

Stan zachowania: 4 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�

149. 1/2 marki 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 66 i 66 EPQ 

 

Numeracja B 000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania, bez najmniejszych mankamentów.

Docenione maksymalnymi notami przez PMG. Doskona�a jako$%

druku. Razem 2 sztuki. Rzadko$%.   Na nasz  aukcj" tra#� wyj tkowy

komplet wzorów z Generalnego Gubernatorstwa. W naszej opinii jest

to najlepiej zachowany zestaw wzorów, bardzo $wie#y w prezencji,

praktycznie #aden banknot nie nosi $ladów foxingu. Docenione przez

PMG bardzo wysokimi, w pe�ni zas�u#onymi notami. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 3.500 z�

150. 1 marka 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 66 i 66 EPQ 

 

Numeracja B 0000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania, bez najmniejszych mankamentów.

Docenione maksymalnymi notami przez PMG, cho% przy skromnej

populacji. Doskona�a jako$% druku. Razem 2 sztuki. Rzadko$%.   Na

nasz  aukcj" tra#� wyj tkowy komplet wzorów z Generalnego

Gubernatorstwa. W naszej opinii jest to najlepiej zachowany, znany

zestaw wzorów, bardzo $wie#y w prezencji, praktycznie #aden

banknot nie nosi $ladów foxingu. Docenione przez PMG bardzo

wysokimi, w pe�ni zas�u#onymi notami. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 4.000 z�

151. 2 marki Genera� 1916 -B- PMG 64 EPQ  

 

Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 300 z�



152. 2 marki Genera� 1916 Wzór Awers i Rewers PMG 67 i 66 EPQ 

 

Numeracja B 0000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania, bez najmniejszych mankamentów.

Docenione maksymalnymi notami przez PMG, za$ not" 67 przy tej

klasie banknotu nale#y uzna% ju# za dodatkowe wyró#nienie, bowiem

znane s  tylko dwa inne egzemplarze ze wszystkich wzorów

Generalnego Gubernatorstwa z tak wysok  not .   Doskona�a jako$%

druku. Razem 2 sztuki. Rzadko$%.   Na nasz  aukcj" tra#� wyj tkowy

komplet wzorów z Generalnego Gubernatorstwa. W naszej opinii jest

to najlepiej zachowany, znany zestaw wzorów, bardzo $wie#y w

prezencji, praktycznie #aden banknot nie nosi $ladów foxingu.

Docenione przez PMG bardzo wysokimi, w pe�ni zas�u#onymi

notami. 

Stan zachowania: PMG 66 i 67

EPQ MAX

Cena wywo�awcza: 4.500 z�

153. 5 marek 1917 biletów - B - PMG 53 

 

Do$% charakterystyczna nota przyznana przez PMG dla banknotów o

niestandardowych wadach. Drobna okr g�a dziurka na dolnym

marginesie oraz adnotacja o�ówkiem. Za�amanie prawego oraz

lewego, górnego naro#nika. Zagniecenie na górnym marginesie.

Papier naturalny, kolorystyka intensywna. 

Stan zachowania: PMG 53 Cena wywo�awcza: 200 z�

154. 5 marek 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 64 i 66 EPQ 

 

Numeracja B 0000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania, awers z drobnym foxingiem na

marginesie, st d brak EPQ. Docenione maksymalnymi notami przez

PMG, cho% przy skromnej populacji. Doskona�a jako$% druku. Razem

2 sztuki. Rzadko$%.   Na nasz  aukcj" tra#� wyj tkowy komplet

wzorów z Generalnego Gubernatorstwa. W naszej opinii jest to

najlepiej zachowany, znany zestaw wzorów, bardzo $wie#y w

prezencji, prawie #aden banknot nie nosi $ladów foxingu. Docenione

przez PMG bardzo wysokimi, w pe�ni zas�u#onymi notami. 

Stan zachowania: PMG 64 i 66

EPQ MAX

Cena wywo�awcza: 5.000 z�

155. 10 marek 1917 Genera� biletów PCGS 64 

 

Foxing na marginesach oraz nie$wie#o$ci na naro#nikach. Adnotacja

o�ówkiem w prawym, górnym naro#niku. &adne. 

Stan zachowania: PCGS 64 Cena wywo�awcza: 500 z�



156. 10 marek 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 64 i 65 EPQ 

 

Numeracja A 0000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania, awers z drobnymi zmarszczkami

na marginesach. Rewers cho% oceniony ni#ej to bez zastrze#e!. 

Doskona�a jako$% druku. Razem 2 sztuki. Rzadko$%.   Na nasz  aukcj"
tra#� wyj tkowy komplet wzorów z Generalnego Gubernatorstwa. W

naszej opinii jest to najlepiej zachowany, znany zestaw wzorów,

bardzo $wie#y w prezencji, prawie #aden banknot nie nosi $ladów

foxingu. Docenione przez PMG bardzo wysokimi, w pe�ni

zas�u#onymi notami.

Stan zachowania: PMG 64 i

PMG 65 EPQ

Cena wywo�awcza: 5.000 z�

157. 20 marek 1917 Genera� PMG 65 EPQ  

 

Wy$mienity, niespotykany stan zachowania. Przepi"kna prezencja

oraz doskona�a jako$% druku. Pr #kowana faktura papieru zachowana

doskonale. Kolorystyka wysycona. Delikatnie zaokr glony prawy,

górny naro#nik. Jedyny egzemplarz z tak wysok  not  w populacji

PMG. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 2.500 z�

158. 20 marek 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 58 i 66 EPQ 

 

Numeracja A 0000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania. Nie potra#my wyt�umaczy% takiej

rozbie#no$ci not dla obu egzemplarzy. Na rewersie jedynie drobne

ugi"cie naro#nika. Awers z maksymaln  not  od PMG. Doskona�a

jako$% druku. Razem 2 sztuki. Rzadko$%.   Na nasz  aukcj" tra#�
wyj tkowy komplet wzorów z Generalnego Gubernatorstwa. W

naszej opinii jest to najlepiej zachowany, znany zestaw wzorów,

bardzo $wie#y w prezencji, prawie #aden banknot nie nosi $ladów

foxingu. Docenione przez PMG bardzo wysokimi, w pe�ni

zas�u#onymi notami.

Stan zachowania: PMG 58 i 66

EPQ MAX

Cena wywo�awcza: 5.500 z�

159. 100 marek 1917 Genera� - pi"kny 

 

Pi"kny egzemplarz. Jednokrotnie, centralnie prze�amany oraz z

dwoma pobocznymi ugi"ciami.   Rzadko spotykamy tak $wie#y o tak

pi"knej prezencji egzemplarz przy II stanie zachowania. Naro#niki

ostre, papier $wie#y, czysty z perfekcyjnie zachowan  pr #kowan 

faktur . Kolorystyka intensywna, druk l$ni cy. Banknot ewidentnie

bez obiegu. Prezencja albumowa. 

Stan zachowania: 2/+2 Cena wywo�awcza: 600 z�



160. 100 marek 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 67 i 65 EPQ 

 

Numeracja A 000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania. Zmarszczki w papierze na

marginesach awersu. Docenione maksymalnymi notami przez PMG,

za$ not" 67 przy tej klasie banknotu nale#y uzna% ju# za dodatkowe

wyró#nienie bowiem znane s  tylko dwa egzemplarze ze wszystkich

wzorów Generalnego Gubernatorstwa z tak wysok  not . Doskona�a

jako$% druku. Razem 2 sztuki. Rzadko$%.   Na nasz  aukcj" tra#�
wyj tkowy komplet wzorów z Generalnego Gubernatorstwa. W

naszej opinii jest to najlepiej zachowany, znany zestaw wzorów,

bardzo $wie#y w prezencji, praktycznie #aden banknot nie nosi

$ladów foxingu. Docenione przez PMG bardzo wysokimi, w pe�ni

zas�u#onymi notami. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ

i 67 EPQ MAX

Cena wywo�awcza: 6.000 z�

161. 1000 marek 1916 Genera� PMG 40  

 

Atrakcyjny egzemplarz. Papier oraz kolorystyka naturalna. Brak

charakterystycznego przy ni#szych stanach zachowania z�amania z

przetarciem. Prawa kraw"d( zauwa#alnie uszkodzona. Drobne

zagniecenia na marginesach, za�amania w obr"bie górnych

naro#ników. Mimo licznych wad, egzemplarz ponad przeci"tny,

atrakcyjny.

Stan zachowania: PMG 40 Cena wywo�awcza: 800 z�

162. 1000 marek 1916 Genera� Wzór Awers i Rewers PMG 58 i 64

Rzadko$% - G&ADKI PAPIER 

 

Numeracja A 000000. Awers i Rewers osobno. Oba egzemplarze w

wy$mienitych stanach zachowania. Nie dopatrzyli$my si" #adnych

mankamentów. Niezwykle rzadka wersja wzorów, wydrukowana na

zupe�nie g�adkim papierze. Prawdopodobnie brak

charakterystycznych pr #ków móg� by% powodem dla zani#enia not?

(brak EPQ). Mimo to nota 64 jest najwy#sz  w rejestrze PMG, cho%

przy skromnej populacji. Razem 2 sztuki. Du#a rzadko$%, szczególnie,

#e obiegowy egzemplarz w tym stanie zachowania jest praktycznie

nieosi galny.   Na nasz  aukcj" tra#� wyj tkowy komplet wzorów z

Generalnego Gubernatorstwa. W naszej opinii jest to najlepiej

zachowany, znany zestaw wzorów, bardzo $wie#y w prezencji,

praktycznie #aden banknot nie nosi $ladów foxingu. Docenione przez

PMG bardzo wysokimi, w pe�ni zas�u#onymi notami. 

Stan zachowania: PMG 58 i 64

MAX

Cena wywo�awcza: 8.000 z�



163. 500 marek 1919 Dyrekcja - �adny  

 

Atrakcyjny egzemplarz o zdecydowanie ponad przeci"tnej prezencji.

Papier bez $ladów konserwacji, co przy tej pozycji ogarni"tej plag 

konserwacji $mia�o mo#na uzna% za atut.   Po�ysk druku dobrze

zachowany z charakterystycznymi zygzakami w strukturze papieru.

Centralnie z�amany z delikatnie przerwan  struktur  papieru od

strony dolnego marginesu, st d stan +4. Gdyby nie to drobne

naderwanie $mia�o stan 3. Papier relatywnie czysty z drobnymi

$ladami foxingu oraz drobnym, wtórnym przebarwieniem na górnym

marginesie. Bardzo rzadki w �adnych stanach zachowania, do tej pory

nienotowany w stanach emisyjnych.  

Stan zachowania: +4 Cena wywo�awcza: 800 z�

164. 1 marka 1919 - PD -  

 

Uko$nie z�amany. Prawy, dolny naro#nik ugi"ty wzd�u# kraw"dzi.

Drobne zagniecenie w polu. Naturalny o przyjemnej prezencji. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 50 z�

165. 1 marka 1919 - PE -  

 

Z�amany lewy, górny naro#nik oraz jego ko!cówka. Z�amanie lewego,

dolnego naro#nika. Bez ugi"% czy z�ama! w polu. Rzadsza odmiana. 

Stan zachowania: -1/+2 Cena wywo�awcza: 100 z�

166. 5 marek 1919 - IN - PMG 64 EPQ  

 

Atrakcyjny egzemplarz, doceniony dodatkiem EPQ, co przy emisji

charakteryzuj cej si" marn  jako$ci  druku nale#y uzna% za atut.

Delikatnie zaokr glone naro#niki, reszta bez zastrze#e!. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�

167. 20 marek 1919 -IF- PCGS 62 

 

Drobne zagniecenie oraz nie$wie#o$% na prawym, górnym naro#niku.

Papier bez w tpienia naturalny, kolorystyka wysycona. Atrakcyjny

egzemplarz. 

Stan zachowania: PCGS 62 Cena wywo�awcza: 800 z�

168. 20 marek 1919 - K - z przecinkiem - rzadka  

 

Rzadka seria K z przecinkiem. Egzemplarz po konserwacji,

kolorystyka ju# matowa, cho% prezencja jak na t  odmian 

przyzwoita. Z�amania oraz ugi"cia w polu oraz w obr"bie naro#ników.

Z�amanie centralne z drobnym przerwaniem papieru, st d stan +4. 

Stan zachowania: +4 Cena wywo�awcza: 200 z�



169. 100 marek 1919 - BD - PMG 55  

 

Zaokr glone naro#niki, dolne dodatkowo za�amane. Drobne

zagniecenie w polu, ale bez ugi"% czy z�ama! w polu. Papier czysty,

kolorystyka naturalna, wysycona. Najwy#sza nota dla tego typu przy

nielicznej populacji. Banknot bardzo rzadki w stanie emisyjnym,

restrykcyjnie oceniany przez PMG z racji na bardzo s�ab  jako$%

druku, szczególnie przy tym nominale. Atrakcyjny jak na ten typ

egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 55 MAX Cena wywo�awcza: 800 z�

170. 100 marek 1919 Ser.A - numerator wi$niowy  

 

Pierwsza, poszukiwana seria A, która jako jedyna z serii

jednoliterowych posiada odmienny kolor numeratora - wi$niowy.

Banknot po oczyszczeniu, st d papier czysty, a z�amanie centralne z

bia�ym przebarwieniem. Dwa kolejne, uko$ne z�amania w prawej

cz"$ci banknotu. Nie$wie#a lewa kraw"d(. Przyzwoita prezencja,

cho% druk ju# matowy. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 100 z�

171. 1000 marek 1919 Ser.ZL.  

 

Z�amana ko!cówka lewego, górnego naro#nika oraz drobne

zagniecenie na lewym marginesie. Uko$ne zagniecenie w obr"bie

prawego, górnego marginesu na "orle". Bez ugi"% czy z�ama!. Papier

czysty, druk l$ni cy. &adny egzemplarz.

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 200 z�

172. 1000 marek 1919 Ser.ZL.  

 

Z�amana ko!cówka lewego, górnego naro#nika oraz drobne

zagniecenie na lewym marginesie. Uko$ne zagniecenie w obr"bie

prawego, górnego marginesu na "orle". Drobna nie$wie#o$% na górnej

kraw"dzi. Bez ugi"% czy z�ama!. Papier czysty, druk l$ni cy. &adny

egzemplarz.

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 200 z�

173. 1000 marek 1919 AC 7 cyfr PMG 65 EPQ 

 

Wy$mienity egzemplarz, do$% rzadkiej odmiany. Papier ze znakiem

wodnym "plastry miodu". Doskona�a jako$% druku. Najwy#sza nota

przyznana przez PMG przy do$% licznej populacji. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 800 z�



174. 1000 marek 1919 III Ser.A PMG 58 EPQ 

 

Za�amanie w obr"bie prawego, górnego naro#nika z drobnym

zagnieceniem poni#ej. Za�amana ko!cówka lewego, dolnego

naro#nika. Papier czysty, jako$% druku doskona�a mimo drobnej

plamki atramentu na marginesie od rewersu. 

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywo�awcza: 200 z�

175. Komplet odmian 1 marki 1919  

 

Trzy odmiany 1 marki 1919 wed�ug katalogu Cz.Mi�czaka. 

Wy$mienicie zachowane, jedynie odmiana a) z za�aman  ko!cówk 

naro#nika. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�

176. 5 marek 1919 II Serja A  

 

Rzadsza i lubiana pierwsza seria nomina�u "A". Delikatnie zaokr glone

naro#niki. Prawy, górny naro#nik lekko zagi"ty. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 30 z�

177. 100 marek I Serja T PMG 64 EPQ rzadka odm.  

 

Niepozorna, zarazem najrzadsza odmiana marek wiede!skich

(Mi�czak 27a). Doskona�a jako$% druku. Atrakcyjny egzemplarz.

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�

178. 100 marek 1919 - IA Serja I 

 

Zanikaj ce, $ladowe, jednokrotne, centralne ugi"cie. Papier czysty,

�adny, a po�ysk druku naturalny. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

179. 500 marek 1919 - II Serja Z  

 

Do$% rzadka odmiana w stanach emisyjnych. Z�amana ko!cówka

lewego, dolnego naro#nika oraz drobne zagniecenie na prawym

marginesie. Papier czysty. Pi"kny, emisyjny po�ysk druku. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 150 z�

180. Zestaw marek sierpniowych - pi"kne stany 

 

Zestaw marek sierpniowych. Stany od -1 do 1. Pi"% marek delikatnie

ugi"te, pi"%set z nie$wie#o$ciami w obr"bie naro#ników. &adne,

$wie#e egzemplarze.   1000 marek - III Seria AL, 500 marek I Serja BC,

100 marek IH Serja Z, 10 marek II Serja DA, 5 marek II Serja DN, 1

marka I Serja FT, 1/2 marki bez. Razem: 7 sztuk.

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�



181. 10.000 marek 1922  

 

Atrakcyjny egzemplarz o wyj tkowo $wie#ej prezencji z doskonale

zachowanym po�yskiem druku. Za�amana ko!cówka prawego,

dolnego naro#nika oraz punktowe, nietypowe, drobne zagniecenie na

górnym marginesie. Bez cz"stych ugi"% oraz z�ama! w polu.

Zdecydowanie ponad przeci"tny egzemplarz. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 200 z�

182. 100 000 marek 1923 - A - PMG 58 

 

Jednokrotnie z�amany centralnie, reszta bez zarzutu. Pierwsza i

lubiana seria A. 

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywo�awcza: 250 z�

183. 100.000 marek 1923 - A -  

 

Jednokrotnie z�amany. Naro#niki zaokr glone. Po�ysk troch"

matowy, po subtelnym oczyszczeniu. Plamka w obr"bie dolnego

marginesu przy lewym naro#niku. Seria A. 

Stan zachowania: 2/-2 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�

184. 500.000 marek 1923 Serja AI - rzadka odmiana z No podwójnie

podkre$lone. 

 

Rzadka odmiana z podwójnie podkre$lon  literk  O w znaku No.

Pi"kny, w pe�ni naturalny. Jednokrotnie ugi"ty, drobne zagniecenie w

polu. Atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 500 z�

185. 500.000 marek 1923 seria I 7 cyfr  

 

Trudny banknot do jednoznacznej oceny numerycznej. Jednokrotne,

delikatne, uko$ne ugi"cie oraz nie$wie#o$ci na prawym marginesie z

drobnym naddarciem na kraw"dzi. Prawe naro#niki za�amane, górny

g�"biej. Papier sztywny, czysty o bardzo �adnej prezencji. Wizualnie

�adny 2 stan.  

Stan zachowania: 2/3 Cena wywo�awcza: 150 z�

186. 500.000 marek 1923 Serja BI 7 cyfr b.rzadka odmiana  

 

Niepozorna, lecz niezwykle rzadka odmiana 500.000 marek.

Najrzadsza wed�ug nas odmiana 7 cyfrowa. Atrakcyjna nota jak na

ten nomina�, charakteryzuj cy si" wyj tkowo s�abej jako$ci drukiem,

st d trudno o wysokie noty. Z�amanie lewego, górnego naro#nika

oraz prawego, dolnego z widocznymi kreskami pod $wiat�o.

Przyzwoita prezencja. 

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywo�awcza: 800 z�



187. 500.000 marek 1923 AP 7 cyfr  

 

Z�amania w obr"bie dolnych naro#ników. Ko!cówka lewego, górnego

naro#nika z�amana. Bardzo �adny w prezencji. Rzadka odmiana.

Stan zachowania: +2/-1 Cena wywo�awcza: 400 z�

188. 5 milionów 1923 - A - PMG 63 

 

Bez ugi"% czy z�ama! przez pole. Nie$wie#o$ci na kraw"dziach oraz w

obr"bie naro#ników. Drobny uszczerbek na dolnej kraw"dzi.

Zagniecenia oraz zmarszczki papieru. U#ywaj c klasycznej gradacji,

nota na pozór zawy#ona, cho% przygl daj c si" bli#ej de#nicji stanów

PMG staj" si" bardziej zrozumia�a. Wszystkie mankamenty w polu

niezadrukowanym. Wtórnie przyci"ty. 

Stan zachowania: PMG 63 Cena wywo�awcza: 800 z�

189. 5 milionów 1923 - A -  

 

Z�amania w polu, szczególnie liczne w centralnej cz"$ci. Z�amania

naro#ników. Mimo to �adny egzemplarz, w pe�ni naturalny o

przyzwoitej prezencji. Papier czysty, naro#niki wzgl"dnie ostre. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 200 z�

190. 10 milionów 1923 - AI - PMG 55 

 

Pi"kny egzemplarz, w pe�ni naturalny. Jednokrotnie, niemocno

prze�amany. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 800 z�

191. 1 grosz 1924 BA * prawa po�ówka PMG 64  

 

Wy$mienity egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 250 z�

192. 1 grosz 1924 BE * lewa po�ówka 

 

'ladowe ugi"cie ko!cówki prawego, dolnego naro#nika. Wyj tkowo

$wie#y w prezencji z emisyjnym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 150 z�

193. 1 grosz 1924 - CY* Lewa po�ówka  

 

Relatywnie rzadsza odmiana z literami serii o wysoko$ci 4,13mm.

Niemocne, poprzeczne za�amanie z zanikaj c  kresk  pod $wiat�o

oraz za�amanie prawego, górnego naro#nika. Wy$mienity w prezencji

z pi"knym emisyjnym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 80 z�



194. 1 grosz 1924 H prawa po�ówka 

 

'wietnie zachowany egzemplarz rzadkiej odmiany. Drobne

zagniecenie na bocznym marginesie. 'wie#y, atrakcyjny egzemplarz z

emisyjne zachowanym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 250 z�

195. 1 grosz 1924 AY prawa po�ówka 

 

Za�amanie ko!cówki prawego, górnego naro#nika, bez kreski pod

$wiat�o. Bez ugi"% czy z�ama! w polu. 'wie#y w prezencji z emisyjnym

po�yskiem druku. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�

196. 1 grosz 1924 AX prawa po�ówka  

 

Zagniecenie na prawej kraw"dzi. Ko!cówki dolnych naro#ników

z�amane. Papier bez konserwacji z �adnym po�yskiem druku, cho%

delikatnie przybrudzony na kraw"dziach. 

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 80 z�

197. 5 groszy 1924 lewa po�ówka 

 

Prawy, dolny naro#nik za�amany. Za�amana ko!cówka lewego,

górnego naro#nika. Drobne zagniecenia na górnej kraw"dzi. Bez

ugi"% czy z�ama! w polu. Papier naturalny, szeleszcz cy. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 200 z�

198. 5 groszy 1924 prawa po�ówka 

 

Bez ugi"% czy z�ama! w polu. Delikatne zagniecenie poni#ej górnej

kraw"dzi w okolicy lewego, górnego naro#nika. Zagi"cie prawego,

górnego naro#nika bez kreski pod $wiat�o. Papier naturalny z

doskonale zachowanym emisyjnym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 250 z�

199. 5 groszy 1924 prawa po�ówka PMG 50  

 

Drobne plamki na rewersie. Za�amany prawy, górny naro#nik. Prawe

po�ówki rzadziej otrzymuj  wysokie noty, cho% w tym przypadku nie

potra#my uzasadni% ogl daj c banknot przez slab noty 50. Wizualnie

atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 50 Cena wywo�awcza: 100 z�

200. 10 groszy 1924 

 

Delikatnie przyczernione ko!cówki naro#ników. 'wietny, naturalny

stan zachowania.

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 150 z�



201. 10 groszy 1924 

 

Bez ugi"% czy z�ama! w polu. Naro#niki delikatnie zaokr glone,

ko!cówki dolnych ob�amane. Papier naturalny. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

202. 20 groszy 1924 - wy$mienity 

 

Wy$mienity stan zachowania. Drobny paproszek w papierze,

naturalny nie wp�ywaj cy na ocen  stanu zachowania. Kolorystyka

intensywna, ciemnobr zowa. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 250 z�

203. 20 groszy 1924  

 

&adny, naturalny egzemplarz. 'wie#y w prezencji, cho% z drobnym

przebarwieniem na górnym marginesie. Po�ysk druku doskonale

zachowany. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 200 z�

204. 20 groszy 1924 

 

Za�amana ko!cówka prawego, dolnego naro#nika bez kreski pod

$wiat�o oraz dwa krótkie zagniecenia powy#ej. Drobne zagniecenie

przy lewej kraw"dzi. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

205. 50 groszy 1924  

 

Nietypowe zagniecenie wygl daj ce   jak ugi"cie poziome tu# pod

górnym marginesem, które zanika na swojej d�ugo$ci. Papier

naturalny, $wie#y w prezencji z zachowanym naturalnym po�yskiem

druku. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 200 z�

206. 50 groszy 1924 PMG 58 

 

Brak zauwa#alnych ugi"% czy za�ama!. Obni#enie noty

prawdopodobnie za przybrudzenie na górnym marginesie od strony

rewersu. Kolorystyka naturalna.

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywo�awcza: 200 z�

207. 2 z�ote 1925 PCGS 62 

 

Drobne zagniecenie na górnym marginesie oraz jedno mocniejsze w

obr"bie pola. Banknot atrakcyjny ze wzgl"du na szczególnie �adny i 

intensywny kolor druku jak na ten typ. Papier naturalny bez $ladów

poprawek. 

Stan zachowania: PCGS 62 Cena wywo�awcza: 1.500 z�



208. 5 z�otych 1925 Konstytucja - �adny  

 

'wie#y w prezencji.Kolorystyka intensywna, papier

naturalny.Podwójne, centralne z�amanie oraz jednokrotne

poprzeczne.Za�amania na naro#nikach ,cho% bez ich znacz cego

st"pienia.Do$% rzadki, atrakcyjny banknot. 

Stan zachowania: ++3 Cena wywo�awcza: 800 z�

209. 5 z�otych 1925 Konstytucja PMG 35 

 

Egzemplarz po pe�nej konserwacji oraz uzupe�nieniach. Konserwacja

przeprowadzona fachowo, st d cho% nie jest to naturalny stan

zachowania to efekt prac jest bardziej ni# zadowalaj cy. Prezencja

albumowa. 

Stan zachowania: PMG 35 Cena wywo�awcza: 200 z�

210. 5 z�otych 1925 Konstytucja Wzór  

 

Pionowe z�amanie, do$% nietypowo umiejscowione, dwa centymetry

od prawej kraw"dzi. Drobne nie$wie#o$ci naro#ników oraz do$%

typowy odcisk od spinacza na górnej kraw"dzi. Papier naturalny.

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 500 z�

211. 5 z�otych 1925 fa�szerstwo z epoki. 

 

Niez�e fa�szerstwo z epoki. Perforacja. Papier ze znakiem wodny, cho%

innego typu. Numerator jest najs�abszym elementem fa�szerstwa.

Stan naturalny, jak na fa�szerstwo atrakcyjny. Ciekawa pozycja.

Stan zachowania: +4/-3 Cena wywo�awcza: 100 z�

212. Bilet Pa!stwowy 5 z�otych 1926 Ser.D PMG 55 

 

Jednokrotne, centralne z�amanie, reszta doskonale zachowana.

Kolorystyka wysycona, papier naturalny. Atrakcyjny i bardzo $wie#y

w prezencji. Rzadki w tak dobrym stanie zachowania. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

213. Bilet Pa!stwowy 5 z�otych 1926 Ser.C - atrakcyjny 

 

Z�amania oraz ugi"cia w polu, ale papier nadal szeleszcz cy, dobrze

zachowany, wzgl"dnie sztywny. Jak na ten stan, bardzo $wie#y w

prezencji z dobrze zachowanym, pi"knym emisyjnym po�yskiem

druku. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 400 z�

214. 1 z�oty 1919 S.39.D PMG 64 EPQ  

 

Za�amanie ko!cówki lewego, górnego naro#nika. Reszta bez

zastrze#e!. Pi"kny w prezencji. Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 600 z�



215. 1 z�oty 1919 S.36.B WZÓR PMG 55  

 

Zagniecenia w obr"bie perforacji. Plamka na dolnym marginesie na

rewersie. Papier naturalny, przyzwoita prezencja. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 500 z�

216. 2 z�ote 1919 S.20.B  

 

Dwukrotnie z�amany pionowo w okolicy $rodka, tu# obok ugi"ty.

Za�amanie poprzeczne z zanikaj c  kresk  pod $wiat�o. Zagniecenie

w obr"bie lewego, dolnego naro#nika oraz za�amanie samej ko!cówki

prawego, dolnego naro#nika. Nadal atrakcyjny egzemplarz jak na ten

typ o �adnej, $wie#ej prezencji. Papier naturalny, druk z po�yskiem.

Stan zachowania: +3/-2 Cena wywo�awcza: 500 z�

217. 5 z�otych 1919 S.48.B fa�szerstwo z epoki 

 

Fa�szerstwo z epoki. Jak wi"kszo$% fa�szerstw z emisji 1919/1924

wykonane do$% misternie. S�aby warsztat fa�szerza zdradza

szczególnie numerator. Fa�szerstwa z�otówek po reformie walutowej

Grabskiego s  szczególnie wdzi"cznym tematem do zbierania,

oferuj c ca�  gam" ró#nych produktów z licznych warsztatów o

ró#nym poziomie zaawansowania. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 200 z�

218. 20 z�otych 1919 A.12 Wzór- rzadka odmiana 

 

Bardzo rzadka odmiana wzoru, nadruk Wzór bez kropki, ale z

perforacj  oraz dodatkowym numerem. Jest to tzw. trzecia odmiana z

szablonowych wzorów z�otówek z 1919 � cz ca cechy odmiany z

oraz bez perforacji. Odmiana na tyle rzadka, #e brakuje jej w Kolekcji

Lucow. Centralnie z�amany, za�amanie na lewym, dolnym naro#niku.

Pi"kny w prezencji. 

Stan zachowania: PMG 45 R7 Cena wywo�awcza: 3.500 z�



219. 50 z�otych 1919 A.11 PMG 25 - naturalny 

 

Jeden z najrzadszych polskich banknotów XX wiecznych bez

w tpienia typologicznie najbardziej poszukiwany. Po# dany w

ka#dym stanie zachowania. Cho% banknot posiada mankamenty, w

tym naddarcie po $rodku oraz wzmocnienia ta$m  przeci"cia prawej

kraw"dzi, to nie mamy w tpliwo$ci, #e banknot ten nie by�

poddawany jakimkolwiek zabiegom na mokro. Charakterystyczna,

drobna, kratkowana faktura papieru jest w pe�ni zachowana, st d

wed�ug nas tak zachowany banknot zas�uguje na specjalne

wyró#nienie. Praktycznie ka#dy obiegowy egzemplarz notowany na

rynku jest po zabiegach na mokro, co powoduj" mocne wybielenie

papieru oraz zmatowienie naturalnych barw. Mimo mankamentów

prezencja atrakcyjna, wzgl"dnie nie wielka ilo$% z�ama! przedk�ada

si" na sztywno$% papieru. Pozycja godna polecenia, konserwacja jest

zawsze opcj , cho% wed�ug nas to w�a$nie naturalny stan zachowania

banknotu stanowi% b"dzie o jego warto$ci. Polecamy!

Stan zachowania: PMG 25 Cena wywo�awcza: 6.000 z�

220. 100 z�otych 1919 S.C - �adny  

 

Jednokrotnie, centralnie z�amany z drobnym ugi"ciem obok.

Nie$wie#o$ci na prawej kraw"dzi z za�amaniem prawego, dolnego

naro#nika. 'wie#y w prezencji. Bez konserwacji, co przy tym

banknocie wydrukowanym na grubym papierze jest do$% cz"st 

praktyk . Papier czysty, delikatnie kremowy, po�ysk druku $wietnie

zachowany. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 200 z�

221. 500 z�otych 1919 PMG 64 

 

Delikatnie zaokr glone naro#niki, reszta bez zarzutu. Papier czysty,

kolorystyka naturalna. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 200 z�

222. 1000 z�otych 1919  

 

Wyj tkowo $wie#y egzemplarz z doskonale zachowanym drukiem,

mocno przebijaj cym numeratorem z awersu na rewers oraz

wy$mienitym po�yskiem. Jednokrotnie ugi"ty centralnie, ale bez

kreski pod $wiat�o. Za�amana ko!cówka lewego, dolnego naro#nika.

Papier czysty, charakterystycznie chropowaty, ale bez do$% typowego

dla tej pozycji foxingu na marginesach, a zarazem bez jakiegokolwiek

kontaktu z zabiegami na mokro.

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 2.000 z�



223. 5000 z�otych 1919 WZÓR nadruk niski PMG 50 

 

Banknot z typowymi, szerokimi zagnieceniami w polu, które

wyst"puj  praktycznie na wszystkich znanych egzemplarzach z

niskim nadrukiem Wzór. S  to tak tzw. zagniecenia maszynowe, które

prawdopodobnie powsta�y przy wykonywaniu nadruku. Jedyny

wtórnie nabyty mankament to za�amanie, lewego, dolnego naro#nika

oraz dziurki po szpilkach. PMG w swojej gradacji rzadko rozró#nia

nabyte i produkcyjne wady, st d i tak niez�a nota jak na ten typ

wzoru. 

Stan zachowania: PMG 50 Cena wywo�awcza: 2.000 z�

224. 20 zloty 1924 II EM A  

 

Nietypowy stan zachowania banknotu, którego histori" jako jedyni

znamy od samego pocz tku. Wyj$ciowo bez ugi"% czy z�ama!, ale z

ubytkami oraz kruchymi marginesami. Banknot poddany

mistrzowskiej konserwacji, która bez w tpienia da�a banknotowi

drugie, pi"kne #ycie. Prezencja albumowa, bez ugi"% czy z�ama!, ale z

artystycznym oraz szczegó�owym punktowaniem. Nieliczny przyk�ad,

gdzie profesjonalna konserwacja wykonana z wyczuciem dodaje

warto$ci.   Banknot pierwotnie pochodzi ze spadku po osobie, która

kolekcjonowa�a banknoty w okresie ich emisji. Z racji na wysok ,

urz"dnicz  pozycje, osoba ta mog�a sobie pozwoli% na odk�adanie

nawet wysokich nomina�ów. Zdecydowana wi"kszo$% banknotów z

tego zbioru zachowa�a si" doskonale bez $ladów obiegu, nawet

kolekcjonerskiego. Niestety cz"$%, ta najbardziej warto$ciowa ku nie

wiedzy spadkobierców w skutek b�"dnego przechowywania uleg�a
cz"$ciowej degradacji. Prace konserwatorskie mia�y miejsce ponad

pi"% lat temu. Po latach obiegu kolekcjonerskiego rozwiewamy obawy

przysz�ego nabywcy o trwa�o$% wykonanych prac. Banknot jest nadal

w identycznym stanie w jakim wyszed� spod r"ki konserwatora. 

Stan zachowania: ~ Cena wywo�awcza: 4.500 z�

225. 20 z�otych 1924 fa�szerstwo z epoki  

 

Fa�szerstwo z epoki. Papier bez znaku wodnego. Numerator

wzgl"dnie dobrze wykonany, cho% nierówny. Charakterystyczne

fa�szerstwo z warsztatu gdzie (renice Ko$ciuszki s  ewidentnie

powi"kszone. Wy�apany i skasowany egzemplarz. Fa�szerstwa

z�otówek po reformie walutowej Grabskiego s  szczególnie

wdzi"cznym tematem do zbierania, oferuj c ca�  gam" ró#nych

produktów z licznych warsztatów o ró#nym poziomie

zaawansowania.

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 300 z�



226. 10 z�otych 1926 Ser.E - rzadki 

 

Bardzo rzadka odmiana ze znakiem wodnym 992-1025. Praktycznie

nieosi galna pozycja w stanach kolekcjonerskich ( I-III ). Liczne

z�amania oraz ugi"cia, kolorystyka druku naturalna, po�ysk tylko

fragmentarycznie zachowany, cho% rozprostowane z�amania sugeruj 

konserwacj" wykonan  z wyczuciem. Kratkowana faktura papieru

nadal zauwa#alna, st d ewentualne zabiegi wykonano punktowo.

Numerator czytelny, co na tle rzadko pojawiaj cych si" egzemplarzy

wym"czonych obiegiem oraz domoros�  konserwacj  $mia�o mo#na

uzna% za atut. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 200 z�

227. 10 z�otych 1926 znw. 992-1025 PMG 50 - rzadko$% 

 

10 z�otych 1926 ze znakiem wodnym z dat  992-1025 to jeden z

najrzadszych banknotów polskich w stanach kolekcjonerskich.

Egzemplarz bez numeratora, cho% ze wspomnianym znakiem z dat .

Najwy#sza nota PMG, cho% przy $ladowej populacji, co po cz"$ci jest

efektem du#ej rzadko$ci tego banknotu. Drobne za�amania na polu

niezadrukowanym oraz jedno mocniejsze na dolnym marginesie.

Faktura papieru naturalnie zachowana, cho% prawdopodobnie po

bardzo subtelnym, profesjonalnym oczyszczeniu, st d zagniecenia

papieru s  tak trudno zauwa#alne. Bardzo rzadki i atrakcyjny

banknot. 

Stan zachowania: PMG 50 MAX Cena wywo�awcza: 2.500 z�

228. 20 z�otych 1929 Ser.DF. PCGS 35 

 

Rzadka typologicznie pozycja. Trzy pionowe, niemocne z�amania z

cienk  kresk  pod $wiat�o oraz punktowe uszkodzenia powierzchni

papieru na awersie przy prawej kraw"dzi pola z drukiem. Egzemplarz

o albumowej prezencji, po profesjonalnej, subtelnej konserwacji.

Konserwacja na tyle udana, #e charakterystyczna kratkowana faktura

papieru jest nadal zachowana, za$ kolorystyka nie budzi du#ych

zastrze#e!. 

Stan zachowania: PCGS 35 Cena wywo�awcza: 2.500 z�

229. 50 z�otych 1929 Ser.B.J. pi"kny stan - b.rzadka odmiana 

 

S�abe ugi"cie w okolicy $rodka oraz kolejne $ladowe, z trudem

zauwa#alne obok. Ko!cówka prawego, dolnego naro#nika za�amana.

Bardzo rzadka odmiana w �adnych stanach zachowania. Wy$mienity,

emisyjny po�ysk druku bez $ladów jakichkolwiek poprawek. Papier

czysty o albumowej prezencji. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

230. 20 z�otych 1931 -DK-  

 

Niemocne ugi"cie, lewego, górnego naro#nika. Reszta idealna. Papier

czysty, po�ysk druku wy$mienicie zachowany. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 150 z�



231. 100 z�otych 1932 Ser.AZ. +x+ naturalny 

 

Niepozorna, lecz bardzo rzadka odmiana w naturalnym stanie

zachowania. Na rynku je$li pojawia si" ta odmiana w stanach

emisyjnych, to s  to cz"sto egzemplarze po rozprostowaniu.

Egzemplarz z naszej aukcji posiada charakterystyczne, naturalne

przet�oczenia druku oraz pofalowania papieru od druku na mokro.

Drobna nie$wie#o$% lewego, dolnego naro#nika. Wy$mienity stan

zachowania. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 200 z�

232. 2 z�ote 1936 DB 

 

Egzemplarz z oryginalnej paczki. Minimalne przyczernienie górnych

naro#ników. Pi"kny stan zachowania. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 40 z�

233. 1 z�oty 1938 IL Chrobry  

 

Bez ugi"% czy z�ama! w polu, ale z do$% nietypowym uszkodzeniem

powierzchni papieru przy lewym marginesie. Drobne zagniecenie

równie# na lewym marginesie. Papier czysty bez $ladów obiegu. 

Stan zachowania: +2/2 Cena wywo�awcza: 100 z�

234. 1 korona 1914 Polski Skarb Wojskowy  

 

Z�amanie w pionie oraz drobne zagniecenia. II Edycja. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 120 z�

235. 5 z�otych 1916 Polski Skarb Wojskowy  

 

Pozosta�o$% po ta$mie na prawym marginesie od strony rewersu oraz

drobny $lad po kleju w polu przy lewym marginesie. Pi"kny i $wie#y w

prezencji. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

236. 10 z�otych 1916 Polski Skarb Wojskowy  

 

Bez z�ama! oraz ugi"% w polu. Zaokr glone naro#niki, lewe z�amane.

'wie#y w prezencji z emisyjnym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

237. 20 z�otych 1916 Polski Skarb Wojskowy  

 

Mocne, centralne z�amanie z delikatnym prze$witem, wzmocnione

przez konserwatora. Reszta bez zastrze#e!. 

Stan zachowania: 3 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�



238. 100 z�otych 1934(9) przedruk okupacyjny - oryginalny  

 

Centralnie z�amany, z�amania uko$ne na lewym marginesie oraz

z�amania w obr"bie naro#ników. Mimo to ponadprzeci"tny

egzemplarz, wyj tkowo $wie#y jak na ten stan zachowania, papier

szeleszcz cy z emisyjnym, $lini cym drukiem. Nadruk bez w tpienia

oryginalny. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 200 z�

239. 1 z�oty 1940 - B - PMG 67 EPQ 

 

Maksymalna nota przyznana przez PMG, tylko dwa egzemplarze w

rejestrze z not  67 EPQ. Drobne, powierzchowne przybrudzenie na

rewersie. Atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 300 z�

240. 2 z�ote 1940 - B -  

 

Drobne, $ladowe zagniecenie w polu. Reszta bez zarzutu. Egzemplarz

w emisyjnym stanie zachowania. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 150 z�

241. Poddruk 10 z�otych 1940 Falsch Emissionsbank  

 

Poddruk z poszukiwanym, oryginalnym stemplem "Falsch

Emissionsbank". Prawdopodobnie wy�apany prosto z warsztatu

fa�szerskiego. Drobne zagniecenia w polu. Papier bez znaków

wodnych, widoczne "zygzaki" s  nadrukowane.   Prawy, dolny

naro#nik ugi"ty. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

242. 50 z�otych 1940 - A - PMG 64 

 

Drobne przebarwienie w obr"bie prawego, dolnego naro#nika. Lewy,

górny naro#nik za�amany. Papier kremowy bez $ladów konserwacji. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 500 z�

243. 100 z�otych 1940 ZWZ - B - PMG 65 EPQ  

 

Fa�szerstwo ZWZ. Drobne zagniecenie w polu. Reszta bez zarzutu.

Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 120 z�

244. 100 z�otych 1940 ZWZ - B - PMG 64 EPQ  

 

Fa�szerstwo ZWZ. Drobne zagniecenie w polu. Reszta bez zarzutu.

Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 100 z�



245. 100 z�otych 1940 - D - Muster - fa�szywy wzór 

 

Ciekawa pozycja. Fa�szerstwo wzoru. Uko$ne przekre$lenia od

awersu oraz prostopad�e na rewersie. Piecz tka "Muster" na awersie.

Z�amany centralnie, poboczne ugi"cia pionowe. Z�amane górne

naro#niki oraz zagniecenia w polu. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 200 z�

246. 500 z�otych 1940 - B -  

 

Z�amana ko!cówka prawego, górnego naro#nika. Reszta wy$mienicie

zachowana. Pi"kny, $wie#y egzemplarz z oryginalnie zachowanej

paczki bankowej.

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

247. 1000 sztuk wycofanych okupacyjnych z�otówek 1940/1 

 

Ciekawa pozycja. 10 paczek po 100 sztuk z�otówek okupacyjnych

zwi zanych oryginalnym sznurkiem z epoki. Ka#da paczka w

banderoli z potwierdzeniem przeliczenia oraz podpisami.

Sprawdzili$my jedn  z paczek i w zdecydowanej wi"kszo$ci tra#li$my

na rocznik 1941. Stany obiegowe.  Atrakcyjna pozycja pod wzgl"dem

dekoracyjnym. 

Stan zachowania: 3/6 Cena wywo�awcza: 500 z�

248. 1000 sztuk wycofanych okupacyjnych dwuz�otówek 1940/1 

 

Ciekawa pozycja. 10 paczek po 100 sztuk dwuz�otówek

okupacyjnych zwi zanych oryginalnym sznurkiem z epoki. Ka#da

paczka w banderoli z potwierdzeniem przeliczenia oraz podpisami.

Nie sprawdzali$my paczek, st d nie potra#my oceni% procentowo

udzia� danych roczników. Stany obiegowe.   Atrakcyjna pozycja pod

wzgl"dem dekoracyjnym. 

Stan zachowania: 3-6 Cena wywo�awcza: 500 z�

249. Lot 192 sztuki 50 z�otówek 1940  

 

Lot sk�adaj cy si" z 192 sztuk rzadszych 50 z�otówek z 1940 roku.

Stany obiegowe.

Stan zachowania: 4-6 Cena wywo�awcza: 400 z�

250. 20 z�otych 1939 Wzór 0000000  

 

Delikatnie przyczernione ko!cówki naro#ników. Trzykrotna

perforacja. Pi"kny egzemplarz. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 3.000 z�



251. 50 z�otych 1939  

 

Delikatne zagniecenie pionowe, na pierwszy rzut oka wygl daj ce jak

ugi"cie, bowiem biegnie na ca�ej wysoko$ci banknotu. Mimo to papier

zachowuje emisyjn  sztywno$%, bardzo $wie#y w prezencji z pi"knie

zachowanym po�yskiem druku. Najrzadszy typologicznie banknot

Banku na Emigracji. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 3.000 z�

252. 1 z�oty 1944 ...owym 

 

Wy$mienity stan zachowania.

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 100 z�

253. 1 z�oty 1944 ...owym WZÓR PMG 64 

 

Wy$mienity stan zachowania. PMG do$% cz"sto przy s�abo

wydrukowanych, ma�o centrycznych banknotach z 1944 nie

przyznaje EPQ, st d nota 64. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 200 z�

254. 2 z�ote 1944 owym... Ab PMG 64 

 

Bez widocznych mankamentów, jedynie drobny foxing na rewersie

przy górnym marginesie. Pi"kny w prezencji, rogi ostre, kolorystyka

jak na t  emisj" intensywna. Atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 200 z�

255. 2 z�ote 1944 ...owym Aa Wzór PMG 64 

 

Odmiana z nadrukiem Wzór w dwóch liniach. Egzemplarz bez

zarzutu. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 200 z�

256. 2 z�ote 1944 ...owym Ae Wzór PMG 65 EPQ 

 

Rzadszy typ wzoru. Doskona�a jako$% papieru. Delikatne zafalowanie

papieru na górnym marginesie. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 300 z�

257. 2 z�ote 1944 ...owe Bn PMG 64 

 

Rzadsza odmiana z klauzul  "obowi zkowe"

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 800 z�



258. 5 z�otych 1944 ...owym - AO - 

 

Bez ugi"% czy z�ama! w polu. Foxing. Powierzchniowe uszkodzenie

papieru w obr"bie prawego, dolnego naro#nika.  

Stan zachowania: -1/+2 Cena wywo�awcza: 100 z�

259. 5 z�otych 1944 ...owe aE PMG 66 EPQ - rzadka odmiana 

 

Wy$mienity, perfekcyjny stan zachowania. Banknot pochodzi z

archiwów zagranicznego banku, st d nie mia� kontaktu z obiegiem,

nawet kolekcjonerskim. Doceniony wysok , maksymaln  not  przez

PMG. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 400 z�

260. 10 z�otych 1944 ...owym - EA - 

 

Nie$wie#o$ci w obr"bie naro#ników, z za�amaniem samej ko!cówki

lewego, dolnego naro#nika. Bez ugi"% czy z�ama! w polu. Do$% rzadki

w tym stanie zachowania. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 500 z�

261. 10 z�otych 1944 ...owe Wzór Dd 000000 PMG 64 EPQ 

 

Doskona�a jako$% papieru. Pi"kny, $wie#y egzemplarz pochodz cy z

archiwów zagranicznego banku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�

262. 20 z�otych 1944 ...owe bB - rzadka odmiana 

 

Najrzadsza odmiana 20 z�otych z klauzul  "owe". Centralne z�amanie

oraz ugi"cie. Nie$wie#o$ci w obr"bie naro#ników. Papier czysty,

$wie#y, kolorystyka naturalna. Wzgl"dnie atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�

263. 20 z�otych 1944 Wzór Az 000000 - niezwykle rzadki  

 

Bardzo rzadki wzór, seria Az, numeracja zerowa. Egzemplarz z

Kolekcji Lucow, jedyny notowany w przeci gu ostatnich lat. Drobne

zagniecenie w obr"bie prawej kraw"dzi. Pi"kny, naturalny po�ysk

druku, papier wyj tkowo $wie#y. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 500 z�

264. 20 z�otych 1944 ...owe XC PMG 66 EPQ 

 

Najwy#sza nota przyznana przez PMG dla tej odmiany. Banknot

pochodzi z archiwów zagranicznego banku. Doskona�y, $wie#y

egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 300 z�



265. 50 z�otych 1944 ...owym - rzadkie 

 

Rzadka pozycja, trudna w �adnych stanach zachowania. Centralne

prze�amanie z pobocznym ugi"ciem. Drobne przebarwienia.

Atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 400 z�

266. 50 z�otych 1944 ...owe CRISP PMG 64 - Wy$mienity  

 

Wy$mienity, perfekcyjny egzemplarz. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku. Nigdy nie by� w obiegu kolekcjonerskim. Ku

naszemu zdziwieniu otrzyma� not" 64 z racji na brak EPQ, co

wyklucza przyznanie wy#szej noty. W naszej opinii ocena skrajnie

krzywdz ca. Wi"kszo$% banknotów z tego samego (ród�a otrzyma�a

noty 66/67EPQ, za$ przy wy#szych nomina�ach z rocznika 1944 ,

zapewne z racji na niecentryczny druk lub jego s�ab  jako$% z jakiej

s�ynie ca�a emisja uznano inaczej. Nie maj c czasu na "graders

review" wystawiamy jedynie z dodatkowym komentarzem.

Egzemplarz w stanie 1 UNC CRISP. Tak wy$mienitych banknotów z

1944 nie mieli$my. 

Stan zachowania: PMG 64

CRISP

Cena wywo�awcza: 600 z�

267. 100 z�otych 1944 ...owe CRISP PMG 64 - Wy$mienity 

 

Wy$mienity, perfekcyjny egzemplarz. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku. Nigdy nie by� w obiegu kolekcjonerskim. Ku

naszemu zdziwieniu otrzyma� not" 64 z racji na brak EPQ, co

wyklucza przyznanie wy#szej noty. W naszej opinii ocena skrajnie

krzywdz ca. Wi"kszo$% banknotów z tego samego (ród�a otrzyma�a

noty 66/67EPQ, za$ przy wy#szych nomina�ach z rocznika 1944 ,

zapewne z racji na niecentryczny druk lub jego s�ab  jako$% z jakiej

przecie# s�ynie ca�a emisja uznano inaczej. Nie maj c czasu na

"graders review" wystawiamy jedynie z dodatkowym komentarzem.

Egzemplarz w stanie 1 UNC CRISP. Tak wy$mienitych banknotów z

1944 nie mieli$my. 

Stan zachowania: PMG 64

CRISP

Cena wywo�awcza: 600 z�



268. 500 z�otych 1944 ...owe CRISP PMG 64 - Wy$mienity 

 

Wy$mienity, perfekcyjny egzemplarz. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku. Nigdy nie by�, nawet w obiegu kolekcjonerskim.

Ku naszemu zdziwieniu otrzyma� not" 64 z racji na brak EPQ, co

wyklucza przyznanie wy#szej noty. W naszej opinii ocena skrajnie

krzywdz ca. Wi"kszo$% banknotów z tego (ród�a otrzyma�a noty

66/67EPQ, za$ przy wy#szych nomina�ach z rocznika 1944 , zapewne

z racji na niecentryczny druk lub jego s�ab  jako$% z jakiej przecie#

s�ynie ca�a emisja uznano inaczej. Nie maj c czasu na "graders

review" wystawiamy jedynie z dodatkowym komentarzem.

Egzemplarz w stanie 1 UNC CRISP. Tak wy$mienitych banknotów z

1944 nie mieli$my.  

Stan zachowania: PMG 64

CRISP

Cena wywo�awcza: 1.500 z�

269. 500 z�otych 1944 ...owe BM  

 

Jednokrotnie z�amany centralnie. Nie$wie#o$ci w obr"bie prawego

marginesu z drobnym jego przybrudzeniem. Z�amania na prawych

naro#nikach, pozosta�e zaokr glone. 'wie#y w prezencji, papier

szeleszcz cy z emisyjnym po�yskiem. 

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 200 z�

270. 1000 z�otych 1945 Ser.A  

 

Centralnie z�amany. Z�amany lewy, dolny naro#nik oraz wyra(niejsze

zagniecenie w jego obr"bie. Drobna nie$wie#o$% przy górnej

kraw"dzi.   Prawy, dolny naro#nik delikatnie zagi"ty. Papier

szeleszcz cy, banknot o $wie#ej prezencji. Wzgl"dnie niez�y

egzemplarz. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 500 z�

271. 1000 z�otych 1945 Ser.A WZÓR PMG 64 

 

'wietny stan zachowania. Papier czysty, charakterystycznie

chropowaty bez $ladów jakichkolwiek poprawek. Emisja

charakteryzuj ca si" marnej jako$ci drukiem, w tym przypadku PMG

nie doceni�o banknotu dodatkiem EPQ, st d maksymalna mo#liwa

nota 64. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 1.200 z�

272. 20 z�otych 1946 G PMG 66 EPQ  

 

Perfekcyjny egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku.   Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�



273. 20 z�otych 1946 D niebieski  

 

Trzy pionowe z�amania oraz z�amanie prawego, dolnego naro#nika.

Rzadka odmiana, wysoko$% liter 4,13mm, druk wpadaj cy w kolor

niebieski. Po subtelnym oczyszczeniu. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 200 z�

274. 20 z�otych 1946 Wzór B 0000000 PMG 65 EPQ - rzadki 

 

Bardzo rzadki wzór zerowy. Bez nadruków. Wy$mienity stan

zachowania. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 1.500 z�

275. 50 z�otych 1946 - B - PMG 65 EPQ 

 

Doskona�a jako$% papieru, pi"kny stan zachowania. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�

276. 50 z�otych 1946 - F -  

 

Centralnie ugi"ty, naro#niki delikatnie zaokr glone. Reszta bez

zarzutu. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 300 z�

277. 50 z�otych 1946 Specimen PMG 67 EPQ - jedyny max.  

 

Perfekcyjny egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku. Najwy#sza i jedyna nota 67 w rejestrze PMG

przy znacznej populacji. Banknot pochodzi z archiwów zagranicznego

banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu kolekcjonerskiego za naszym

po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 600 z�

278. 50 z�otych 1946 Specimen S 0000000 PMG 65 EPQ - rzadki 

 

Rzadki wzór zerowy z nadrukiem Specimen po obu stronach

banknotu. Wy$mienity stan zachowania. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 1.800 z�

279. 100 z�otych 1946 - E - PMG 64 EPQ 

 

Delikatnie zaokr glone naro#niki. Papier $wie#y bez $ladów obiegu. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 500 z�



280. 100 z�otych 1946 - Mz - bardzo rzadka seria zast"pcza 

 

Jeden z najrzadszych banknotów zast"pczych z okresu PRL.

Poszukiwany praktycznie w ka#dym stanie zachowania. Centralnie

z�amany oraz tu# obok ugi"ty z drobnymi zagnieceniami oraz

ugi"ciem w obr"bie lewego marginesu. Pi"kna prezencja, naturalny,

szeleszcz cy papier z emisyjnym po�yskiem druku. W tym stanie

zachowania to ju# bardzo atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: +3/-2 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

281. 100 z�otych 1946 Specimen A 0000000 - rzadko$% 

 

Niezwykle rzadki wzór zerowy z czarnym nadrukiem Specimen. Bez

ugi"% czy z�ama! w polu, ale z do$% typowymi dla wzorów zerowych z

tej emisji zagnieceniami w polu. Za�amana ko!cówka prawego,

dolnego naro#nika. Reszta pi"kna. Znane jedno aukcyjne notowanie

tego wzoru z 1995r. Du#a rzadko$%! 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 2.000 z�

282. 500 z�otych 1946 - I - PMG 67 EPQ 

 

Perfekcyjny egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku. Najwy#sza i jedna z dwóch not 67 w

rejestrze PMG przy znacznej populacji. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 1.200 z�

283. 500 z�otych 1946 I PMG 64  

 

Drobne nie$wie#o$ci w obr"bie naro#ników. Za�amana prawa, dolna

ko!cówka naro#nika. Drobne niedoskona�o$ci na górnej kraw"dzi.

Prezencja bardzo dobra. Nadal atrakcyjny stan jak na ten nomina�. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 600 z�

284. 500 z�otych 1946 Dx - seria zast"pcza 

 

Rzadka seria zast"pcza. Z�amania oraz zagniecenia w polu,

nie$wie#o$ci naro#ników. Papier naturalny o wzgl"dnie przyzwoitej

prezencji. 

Stan zachowania: 3/-3 Cena wywo�awcza: 100 z�

285. 500 z�otych 1946 Dz - seria zast"pcza 

 

Rzadka seria zast"pcza. Z�amania oraz zagniecenia w polu,

nie$wie#o$ci naro#ników. Egzemplarz po subtelnej konserwacji. 

Stan zachowania: 3 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�



286. 1000 z�otych 1946 - L -  

 

Z�amany centralnie. Naro#niki zaokr glone, prawy, górny za�amany.

Uko$ne zagi"cie w polu. Naturalny o �adnej prezencji. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�

287. 1000 z�otych 1946 - Bw. - bardzo rzadka seria zast"pcza 

 

Bezapelacyjnie najrzadsza odmiana 1000 z�otych z 1946 roku.

Banknot poszukiwany i w� czany do zbiorów w s�abych, obiegowych

stanach zachowania. Praktycznie nieosi galny w stanie emisyjnym.

Egzemplarz naturalny z $ladami w obiegu w postaci za�ama! oraz

zagi"% w polu. Naro#niki za�amane i zaokr glone. Drobne

przybrudzenia oraz przetarcia powierzchni papieru. Mimo to

prezencja wzgl"dnie akceptowana. Atrakcyjny jak na t  serie

egzemplarz bez konserwacji. 

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 200 z�

288. 1000 z�otych 1946 tylko poddruk  

 

Rzadko spotykana, niedoko!czona próba druku, tylko z pierwszym

poddrukiem po obu stronach banknotu. Papier ze znakiem wodnym.

Za�amanie nieregularne w obr"bie prawego, górnego naro#nika.

Typowe dla tego typu druków drobne zagniecenia papieru. Ciekawa

pozycja. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 300 z�

289. 1000 z�otych 1946 Specimen - N - PMG 67 EPQ 

 

Perfekcyjny egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku. Najwy#sza i jedna z trzech not 67 w

rejestrze PMG przy znacznej populacji. Wzgl"dnie rzadki wzór

numeracja N 1234567 / 8900000. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 1.000 z�

290. 20 z�otych 1947 - D - PMG 67 EPQ - jedyny MAX 

 

Perfekcyjny egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku. Najwy#sza i jedyna nota 67 w rejestrze PMG

przy bardzo licznej populacji! Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 700 z�



291. 20 z�otych 1947 - B -  

 

Zagniecenie w obr"bie lewego, dolnego naro#nika id ce wzd�u# lewej

kraw"dzi. Reszta bez zastrze#e!. Atrakcyjny egzemplarz bez ugi"%

czy z�ama! w polu, w pe�ni naturalny i $wie#y. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 250 z�

292. 20 z�otych 1947 - D -  

 

Niez�y egzemplarz o pi"knej bankowej prezencji. Naro#niki ostre,

papier czysty i naturalny z pe�nym po�yskiem druku. Delikatne,

g�"bokie na oko�o 1.5 centymetra za�amanie lewego, górnego

naro#nika z zanikaj c  kresk  pod $wiat�o. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 200 z�

293. 20 z�otych 1947 - B -  

 

Bez ugi"% czy z�ama! przez pole. Z�amany lewy, górny naro#nik oraz

ko!cówka prawego, dolnego. Delikatnie zaokr glone naro#niki oraz

drobne zagniecenie w polu. Papier szeleszcz cy, naturalny, $wie#y w

prezencji egzemplarz bez poprawek.

Stan zachowania: +2/-1 Cena wywo�awcza: 150 z�

294. 100 z�otych 1947 - F - PMG 67 EPQ 

 

Perfekcyjny egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku. Najwy#sza i jedna z trzech not na poziomie

67 w rejestrze PMG przy znacznej populacji. Banknot pochodzi z

archiwów zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 600 z�

295. 100 z�otych 1947 - F - PMG 65 EPQ  

 

Nieznaczne zaokr glenie naro#ników. Pi"kny, $wie#y egzemplarz.

Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�

296. 100 zloty 1947 - F - PMG 64  

 

Atrakcyjny egzemplarz, naro#niki ostre, papier naturalny. Brak EPQ

spowodowany najpewniej delikatnym przebarwieniem/$ladem (po

kleju?) na górnym marginesie. Mechanicznie bez zastrze#e! w polu. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 300 z�



297. 100 z�otych 1947 - C -  

 

Delikatne ugi"cie centralne. Podwójnie za�amana ko!cowka lewego,

górnego naro#nika oraz pojedyncze prawego, dolnego. Delikatnie

zaokr glone naro#niki. Papier sztywny, szeleszcz cy, a kolorystyka

naturalna. 

Stan zachowania: +2/2 Cena wywo�awcza: 100 z�

298. 100 z�otych 1947 - C -  

 

'ladowe, trudno zauwa#alne, centralne ugi"cie oraz za�amania na

górnych oraz prawym, dolnym naro#niku. Za#ó�cenie na lewym

marginesie. Papier sztywny, $wie#y z �adnym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 100 z�

299. 500 z�otych 1947 - T2 - PMG 67 EPQ - wy$mienity  

 

Wy$mienity, perfekcyjny egzemplarz doceniony niezwykle wysok 

not  67. Najwy#sza przyznana nota dla tej odmiany ( M.132b)  

Stan zachowania: PMG 67 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 2.000 z�

300. 500 z�otych 1947 - T2 - PMG 65 EPQ 

 

Egzemplarz bez zarzutu, ale przyci"ty po jednej stronie. 

Stan zachowania: PMG 65 EPQ Cena wywo�awcza: 800 z�

301. 500 z�otych 1947 - P4 - PMG 66 EPQ  

 

Wy$mienity egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez $ladów obiegu.

Doskona�a jako$% druku. Druga nota przy licznej populacji.   Banknot

pochodzi z archiwów zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do

obiegu kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ

2-ga nota

Cena wywo�awcza: 1.000 z�

302. 1000 z�otych 1947 - A - PMG 66 EPQ 

 

Lubiana i poszukiwana pierwsza seria A.   Doskona�a jako$% druku.

Druga najwy#sza nota przyznana przez PMG nota dla tej odmiany

przy licznej populacji.  

Stan zachowania: PMG 66 EPQ

2-ga nota

Cena wywo�awcza: 600 z�

303. 1000 z�otych 1947 seria - & - PMG 64 EPQ 

 

Doskona�a jako$% papieru. Drobne, punktowe przybrudzenie na

górnym marginesie od strony awersu w centralnej cz"$ci banknotu.

Reszta bez zarzutu. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 500 z�



304. 1000 z�otych 1947 Specimen - A - PMG 66 EPQ 

 

Wy$mienity egzemplarz. Rogi ostre, papier czysty bez najmniejszych

mankamentów. Doskona�a jako$% druku.   Banknot pochodzi z

archiwów zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 600 z�

305. 2 z�ote 1948 - E -  

 

Delikatnie zagi"ty lewy, górny naro#nik. Naturalny egzemplarz o

pi"knym po�ysku druku. Plecionka jasna w ciemnym okr"gu. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 80 z�

306. 2 z�ote 1948 - CR - papier kratkowany 

 

Emisyjny stan zachowania. Bardzo rzadko spotykany,

charakterystyczny papier kratkowany. Znak wodny plecionka jasna w

ciemnym okr"gu. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 120 z�

307. 2 z�ote 1948 BX PMG 66 EPQ 

 

Najrzadsza, niepozorna odmiana w wy$mienitym stanie zachowania.

Plecionka ciemna w jasnym okr"gu. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 300 z�

308. 2 z�ote 1948 SPECIMEN BU - rzadki 

 

Najrzadsza odmiana wzoru 2 z�ote 1948. Seria BU. Drobny $lad

atramentu na rewersie. Reszta bez najmniejszych mankamentów. 

Banknot pochodzi z archiwów zagranicznego banku, po raz pierwszy

tra#a do obiegu kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 400 z�

309. 5 z�otych 1948 - B - PMG 64 EPQ  

 

Drobne zagniecenie na lewym marginesie. Pi"kna prezencja i

doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 400 z�

310. 5 z�otych 1948 Specimen AL PMG 64  

 

Wy$mienity egzemplarz. Papier czysty, naturalny bez najmniejszych

mankamentów. Nie do ko!ca potra#my wyt�umaczy% brak EPQ przy

tak $wie#o zachowanym banknocie. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 400 z�



311. 10 z�otych 1948 - AW - 

 

Niemocne zagniecenie w polu oraz $ladowe ugi"cie prawego, górnego

naro#nika. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 80 z�

312. 10 z�otych 1948 Specimen AA PMG 64  

 

Wy$mienity egzemplarz. Papier czysty, naturalny bez najmniejszych

mankamentów. Nie do ko!ca potra#my wyt�umaczy% brak EPQ przy

tak $wie#o zachowanym banknocie. Banknot pochodzi z archiwów

zagranicznego banku, po raz pierwszy tra#a do obiegu

kolekcjonerskiego za naszym po$rednictwem. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 500 z�

313. 20 z�otych 1948 - BC - pierwsza seria odmiany 

 

Wy$mienicie zachowany egzemplarz. Pi"kny po�ysk druku oraz

$wie#y, szeleszcz cy kremowy papier. Pierwsza seria odmiany,

poszukiwana i rzadka. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 250 z�

314. 20 z�otych 1948 - KE -  

 

Emisyjny stan zachowania. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 70 z�

315. 50 z�otych 1948 - B - 6 cyfr 

 

Rzadka odmiana. Banknot po pe�nej konserwacji. Prezencja

wzgl"dnie akceptowalna, papier wiotki bez naturalnego po�ysku.

Kolorystyka cz"$ciowo zachowana. 

Stan zachowania: 4 ~ Cena wywo�awcza: 150 z�

316. 50 z�otych 1948 - AB - b.rzadka seria 

 

Wy$mienity egzemplarz z jedn , drobiazgow  zagniotk  przy

naro#niku. Bardzo rzadka, niespotykana w stanach emisyjnych seria

AB, która w ca�o$ci tra#�a do obiegu, st d tak zachowane

egzemplarze s  wyj tkowo trudne do zdobycia. Pi"kny, niezwykle

$wie#y w prezencji. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 400 z�

317. 50 z�otych 1948 - AY -  

 

Centralnie z�amany. Z�amane dolne naro#niki. Po subtelnej

konserwacji. Wzgl"dnie rzadka odmiana. 

Stan zachowania: -2 ~ Cena wywo�awcza: 100 z�



318. 50 z�otych 1948 - BG - rzadka odmiana 

 

Niepozorna, lecz rzadka odmiana, szczególnie w �adnych zachowania.

Jednokrotne, centralne z�amanie. Z�amany prawy, dolny naro#nik.

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 150 z�

319. 100 z�otych 1948 - A - PMG 55 

 

Zawsze poszukiwana, szczególnie przy tej emisji, pierwsza seria A.

Drobne uszkodzenie powierzchni papieru na lewym marginesie oraz

plamka na górnym. Prawdopodobnie po delikatnych poprawkach.

Atrakcyjny stan zachowania jak na t  odmian".

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 500 z�

320. 100 z�otych 1948 - G - PMG 58 

 

Atrakcyjny egzemplarz o $wietnej, naturalnej prezencji. Kolorystyka

naturalna, papier bez w tpienia bez jakichkolwiek poprawek.

Prawdopodobnie delikatnie ugi"ty, st d nota 58. Rzadka seria

jednoliterowa. 

Stan zachowania: PMG 58 Cena wywo�awcza: 700 z�

321. 100 z�otych 1948 - BD -  

 

Atrakcyjny, naturalny egzemplarz. Delikatne zmarszczki w polu

zadrukowanym, przypominaj ce ugi"cia, lecz w swoim charakterze

wed�ug nas powsta�y na etapie druku, bowiem nie wychodz  na pole

niezadrukowane. Papier zachowuje pe�n  sztywno$%, kolory

naturalne z po�yskiem druku. Rzadka seria z obiegu. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 300 z�

322. 100 z�otych 1948 - EZ - PMG 55 

 

Zagi"ty prawy, górny naro#nik. Reszta wizualnie bez zastrze#e!. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 100 z�

323. Fa�szerstwa ? 100 z�otych 1948 - trzy sztuki o tym samym numerze

ser. 

 

Trzy sztuki fa�szerstwa 100 z�otych 1948, ka#dy egzemplarz posiada

identyczny numer seryjny. Papier leciwy, nienaturalnie jak na t  seri"

po#ó�k�y.   Fa�szerstwo prawdopodobnie na szkod" kolekcjonerów.

Ewentualnie  s  to rekwizyty #lmowe. 

Stan zachowania: 3/2 Cena wywo�awcza: 50 z�



324. 500 z�otych 1948 - B - PMG 35 - bardzo rzadki  

 

Rzadki powojenny banknot serii jednoliterowej, poszukiwany i

wk�adany do zbiorów praktycznie w ka#dym stanie zachowania.

Egzemplarz z $ladami obiegu, ale nie wym"czony, jak na t  odmian"

bardzo atrakcyjny stan zachowania. &adna prezencja. Rzadko$% tej

odmiany to efekt bardzo du#ej, wr"cz na wyrost si�y nabywczej jak 

mia� ten nomina� w momencie wprowadzenia do obiegu. "Brudas" jak

potocznie nazywano ten banknot budzi� powszechny respekt w$ród

ludno$ci. 'rednia pensja w 1950r. gdy wprowadzono ten nomina� do

obiegu wynosi�a oko�o 550 z�otych, a pi"% lat pó(niej 1008 z�otych.

Oznacza to, #e wystarczy� jeden egzemplarz tego banknotu aby

wyp�aci% $rednie uposa#enie w roku 1950, za$ pi"% lat pó(niej tylko

dwa. Ma�o kogo by�o sta% aby banknot o tak du#ej sile nabywczej

od�o#y%, st d jest to taka rzadka pozycja na rynku kolekcjonerskim.

Prawdopodobnie wszystkie serie jednolitrowe wprowadzono do

obiegu czyni c ten banknot najrzadszym i najbardziej poszukiwanym

banknotem okresu PRL w stanie emisyjnym. Polecamy!

Stan zachowania: PMG 35 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

325. 1000 z�otych 1965 - B -  

 

Bez ugi"% czy z�ama! w polu. 'lad od spinacza wraz z rdzawym

zaplamieniem. Paper naturalny, delikatnie kremowy, bez poprawek

konserwatorskich. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

326. 1000 z�otych 1965 Specimen A 0000000 

 

Delikatnie, centralnie ugi"ty. Ma�e, uko$ne zagniecenie na wizerunku

Kopernika. Drobna, naturalna zmarszczka w papierze. &adna

prezencja. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 400 z�

327. 50 z�otych 1975 - F -  

 

 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 30 z�

328. 50 z�otych 1975 - AY -  

 

Rzadsza seria "AY" , nie wyst"puje w albumach NBP.

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 40 z�

329. 200 z�otych 1979 - AZ -  

 

 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 30 z�



330. 1000 z�otych 1975 - K -  

 

Zagniecenie na górnej kraw"dzi. Rzadsza seria, nie wyst"puje w

albumach NBP.

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 30 z�

331. 1 milion 1991 - A - PMG 64 EPQ 

 

Emisyjny stan zachowania. Rzadka i lubiana seria A. Nierówno

wyci"ty, górny prawy naro#nik z nadwy#k  papieru, za$ jego dolny

odpowiednik z delikatnym brakiem. Banknot trzyma wymiary.

Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 500 z�

332. 1 milion 1993 - A - PMG 64  

 

Emisyjny stan zachowania. Rzadsza i lubiana seria A.

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 500 z�

333. Komplet nomina�owy Miasta Polskie 01.03.1990 

 

Kompletny zestaw 1 do 500 z�otych "Miasta Polskie" z nadrukiem

"Nieobiegowy". 9 sztuk razem. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 180 z�

334. Orbis Polskie Biuro Podró#y 20 dolarów  

 

Z�amanie centralne oraz kolejne l#ejsze poboczne. Z�amany lewy,

górny naro#nik. Drobne zagniecenia w polu, prawdopodobna

pozosta�o$% po spinaczu. Naro#niki delikatnie zaokr glone, lewy,

dolny za�amany. Prezencja bardzo dobra, papier bez zabrudze!,

$wie#y. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 150 z�

335. Pewex 1 cent 1960 Bi bez klauzuli 

 

Z�amany poprzecznie. Drobne nie$wie#o$ci na naro#nikach. Ma�a

plamka na górnym, prawym naro#niku. &adny w prezencji. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 40 z�

336. Pewex 5 centów 1960 Da z klauzul   

 

Dwa poziome z�amania, jedno mocniejsze. Z�amany lewy, dolny

naro#nik oraz ko!cówka prawego, dolnego. &adny, $wie#y w

prezencji. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 50 z�



337. 10 z�otych 1994 - AD - rzadka seria  

 

Rzadka seria w emisyjnym stanie zachowania. Zazwyczaj odk�adano

pierwsz  seria AA, dopiero gdy zbieranie na literki sta�o si" modne,

pierwsze serie po AA,   pocz wszy od AB okaza�y si" by% trudne do

nabycia, gdy# nie odk�adano ich w momencie emisji. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 50 z�

338. 10 z�otych 1994 - AE - rzadsza seria  

 

Rzadka seria w emisyjnym stanie zachowania. Zazwyczaj odk�adano

pierwsz  seria AA, dopiero gdy zbieranie na literki sta�o si" modne,

pierwsze serie po AA,   pocz wszy od AB okaza�y si" by% trudne do

nabycia, gdy# nie odk�adano ich w momencie emisji. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 40 z�

339. 20 z�otych 1994 - AM - rzadsza seria  

 

Rzadka seria w emisyjnym stanie zachowania. Zazwyczaj odk�adano

pierwsz  seria AA, dopiero gdy zbieranie na literki sta�o si" modne,

pierwsze serie po AA,   pocz wszy od AB okaza�y si" by% trudne do

nabycia, gdy# nie odk�adano ich w momencie emisji. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 40 z�

340. 50 z�otych 1994 - AF - rzadsza seria 

 

Rzadka seria w emisyjnym stanie zachowania. Zazwyczaj odk�adano

pierwsz  seria AA, dopiero gdy zbieranie na literki sta�o si" modne,

pierwsze serie po AA,   pocz wszy od AB okaza�y si" by% trudne do

nabycia, gdy# nie odk�adano ich w momencie emisji. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 70 z�

341. 50 z�otych 1994 - ZA - seria zast"pcza 

 

Obiegowy egzemplarz bez poprawek. Za�amania i zagi"cia w polu.

Prezencja wzgl"dnie �adna. Rzadka seria zast"pcza. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 100 z�

342. 50 z�otych 1994 Próby druku 64 PPQ - nienotowane  

 

Niespotykana do tej pory na rynku kolekcjonerskim para prób

wydruków banknotu 50 z�otych 1994. Razem 2 sztuki. Awers i

Rewers osobno, wy� cznie jedna strona z drukiem.   Awers na

papierze bia�ym, rewers kremowym. Elementy druku dobrze

zauwa#alne. Egzemplarze z gradingiem od PCGS Currency z not 

64PPQ. Du#a rzadko$%. 

Stan zachowania: PCGS

currency 64 PPQ

Cena wywo�awcza: 2.000 z�



343. 100 z�otych 1994 AA 000 PMG 66 EPQ 

 

Seria AA. Niski numer 0007182. Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 200 z�

344. 200 z�otych 1994 AA PMG 66 EPQ 

 

Doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 300 z�

345. 200 z�otych 1994 - ZA - PMG 45  

 

Seria zast"pcza ZA. Centralnie z�amany, naro#niki zaokr glone. 

Stan zachowania: PMG 45 Cena wywo�awcza: 250 z�

346. Kowno 1/2 marki 1918 - B -  

 

Drobne zagniecenia w obr"bie lewego, dolnego naro#nika. Naro#niki

delikatnie zaokr glone. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 80 z�

347. Kowno 1/2 marki 1918 - C -  

 

Drobny odcisk na lewej kraw"dzi. Stan emisyjny.

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�

348. Kowno 1 marka 1918 - A - 

 

Wzgl"dnie trudniejszy nomina� do zdobycia w stanie emisyjnym z

emisji Kowno. Delikatnie zaokr glony lewy, górny naro#nik. Pi"kny,

emisyjny stan zachowania. Zawsze lubiana, pierwsza seria A.

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 150 z�

349. Kowno 2 marki 1918 - PMG 64 

 

Najrzadszy nomina� z emisji OST Kowno. Druga najwy#sza nota w

populacji PMG. Brak egzemplarzy z not  wy#sz  ni# 64, czego

przyczyn  w du#ej mierze jest ma�o centryczny druk ca�ej emisji. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 1.200 z�

350. Kowno 5 marek 1918 PCGS 62  

 

Nota w naszej opinii troch" na wyrost, cho% z�amania w obr"bie

naro#ników nie wchodz  na pole zadrukowane, co wed�ug skali

pozwala na utrzymanie noty powy#ej 60. 

Stan zachowania: PCGS 62 Cena wywo�awcza: 300 z�



351. Kowno 5 marek 1918 - C -  

 

Bez ugi"% czy z�ama! w polu. Górne naro#niki delikatnie zaokr glone.

Drobne zagnieceniu w polu pokrywaj ca si" z lini  znaku wodnego.

Papier naturalny z pi"knym emisyjnym po�yskiem druku. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 250 z�

352. Kowno 5 marek 1918 - KOMPLET serii A B C D - stany emisyjne 

 

Komplet wszystkich serii dla nomina�u 5 marek Kowno. Stany -1 z

drobnymi zaokr gleniami w obr"bie naro#ników oraz drobnymi

zagnieceniami w polu. Wszystkie naturalne z emisyjnym po�yskiem

druku. Razem 4 sztuki.  

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

353. Kowno 20 marek 1918 - D - PMG 64  

 

Banknot rzadki w emisyjnych stanach zachowania z doskona�  jak na

ten typ not  64. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 500 z�

354. Kowno 50 marek 1918 - A -  

 

Pi"kny egzemplarz o emisyjnej, $wie#ej prezencji. Papier czysty z

doskonale wyczuwalnymi przet�oczeniami druku. Delikatne,

centralne ugi"cie zauwa#alne wy� cznie w $wietle równoleg�ym.

Wyj tkowo $wie#y banknot lubianej i poszukiwanej, pierwszej serii

A. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 300 z�

355. Kowno 1000 marek 1918 numeracja 7 cyfr 

 

Wy$mienity stan zachowania. Naturalna zmarszczka papieru. Papier

czysty bez $ladów przebarwie!, druk z naturalnym po�yskiem. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 600 z�

356. Pozna! 20 kopiejek 1916  

 

Pi"kny emisyjny stan zachowania. Jedno, $ladowe zagniecenie w polu.

Do$% rzadki w prawdziwie bankowym stanie zachowania. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 200 z�



357. Pozna! 50 kopiejek 1916 PMG 64 EPQ d�u#sza klauzula wystara -

rzadki 

 

Bardzo rzadka odmiana z d�u#sz  klauzul  "wystara". Najwy#sza,

maksymalna nota w nielicznej populacji PMG. Banknot w

wy$mienitym stanie zachowania, PMG rzadziej przyznaj" EPQ przy

tej emisji. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ

MAX

Cena wywo�awcza: 1.000 z�

358. Pozna! 50 kopiejek 1916 P2c krótka klauzula nabywa  

 

Wy$mienity stan zachowania.

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 150 z�

359. Pozna! 50 kopiejek 1916 P2d krótka klauzula nabywa  

 

Wy$mienity stan zachowania. Doskona�y emisyjny po�ysk druku. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 150 z�

360. Pozna! 1 rubel 1916 P3c krótka klauzula nabywa  

 

Wy$mienity stan zachowania. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 150 z�

361. Pozna! 1 rubel 1916 P3d d�uga klauzula nabywa 

 

Ugi"ty centralnie bez kreski pod $wiat�o. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 70 z�

362. Pozna! 3 ruble 1916 - C - d�u#sza klauzula wystara - rzadki 

 

Rzadka, praktycznie niespotykana w �adnych stanach zachowania

odmiana 3 rubli z klauzul  ze s�owem "wystara".  Do$% nietypowy stan

zachowania z do$% licznymi zagnieceniami w polu, w cz"$ci jednak

pokrywaj cymi si" ze znakiem wodnym. Nietypowo$% stanu

zachowania dobrze obrazuje zdj"cie pod $wiat�o. Papier zachowuje

sztywno$%. Do$% wyra(ne, punktowe przebarwienie. Banknot na tyle

rzadki, #e wk�adany do zbiorów nawet w s�abych stanach

zachowania. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 400 z�

363. Pozna! 3 ruble 1916 - T - krótka klauzula nabywa PMG 58 EPQ 

 

Banknot doceniony przez PMG dodatkiem EPQ, przy nocie 58

oznacza% to mo#e delikatne ugi"cie centralne. Banknot prezentuje si"

wy$mienicie. 

Stan zachowania: PMG 58 EPQ Cena wywo�awcza: 300 z�



364. Pozna! 3 ruble 1916 - U - krótka klauzula  

 

Praktycznie bankowy stan zachowania. Drobne $lady foxingu na

kraw"dzi. Papier sztywny z emisyjnymi przet�oczeniami druku.

Minimalnie zaokr glony prawy, dolny naro#nik. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 300 z�

365. Pozna! 25 rubli 1916 - C - PMG 55 - bardzo �adny 

 

Rzadki banknot, praktycznie nieosi galny w stanie emisyjnym.

Najwy#sza nota w PMG, cho% przy niskiej populacji, co po cz"$ci

potwierdza znikom  ilo$% pozycji nadaj cych si" do gradingu. 

Stan zachowania: PMG 55 MAX Cena wywo�awcza: 500 z�

366. Pozna! 100 rubli 1916 - numeracja 6 cyfrowa PMG 50  

 

Mocno z�amany centralnie. Z�amania oraz nie$wie#o$ci na

naro#nikach, ale wy� cznie w polu niezadrukowanym, st d wysoka

nota jak na ten stan 50. Papier naturalny, linie z�ama! z garbami,

kolorystyka intensywna.  

Stan zachowania: PMG 50 Cena wywo�awcza: 400 z�

367. Pozna! 100 rubli 1916 - numeracja 6-cyfr PCGS 40  

 

&adna, wysycona kolorystyka. Otrzymana nota jak najbardziej

zas�u#ona. Banknot nienotowany w stanach bankowych. Niez�a

prezencja. Do$% atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: PCGS 40 Cena wywo�awcza: 300 z�

368. Pozna! 100 rubli 1916 - numeracja 6-cyfr  

 

Niez�y stan zachowania jak na ten typ. Centralne oraz poprzeczne

z�amanie, przebarwienie na górnej kraw"dzi. Banknot nienotowany w

stanach bankowych, st d nawet s�absze egzemplarze s 

poszukiwane. Atrakcyjna sztuka.

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 200 z�

369. Pozna! 100 rubli 1916 - numeracja 7-cyfr 

 

Centralne oraz poprzeczne z�amanie, za�amania i nie$wie#o$ci przy

naro#nikach.  Banknot nienotowany w stanie bankowych, st d nawet

s�absze egzemplarze s  poszukiwane. Do$% atrakcyjna sztuka.

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 150 z�

370. Gda!sk 500 marek 1922 PCGS 62 

 

Banknot trudny w stanach emisyjnych.  

Stan zachowania: PCGS 62 Cena wywo�awcza: 800 z�



371. Gda!sk 1000 marek 1922 PCGS 63 

 

Pi"knie zachowany. 

Stan zachowania: PCGS 63 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

372. Gda!sk 1000 marek 1922 PMG 50  

 

Niez�a prezencja. Drobne mikro dziurki oraz uszkodzenie

powierzchni papieru. PMG uzna�o, #e banknot by% naprawiany.

Wed�ug nas takiej interwencji nie by�o. 

Stan zachowania: PMG 50 Cena wywo�awcza: 400 z�

373. Gda!sk 1000 marek 1923 PMG 64 EPQ  

 

Pi"kny stan zachowania. Druga, najwy#sza nota w populacji PMG.

Tylko jeden egzemplarz oceniony wy#ej.  Rzadszy rocznik 1923. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ

2-ga nota

Cena wywo�awcza: 1.200 z�

374. Gda!sk 10 000 marek 1923 PMG 64 

 

Atrakcyjny egzemplarz. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 500 z�

375. Gda!sk 50 000 marek 1923  

 

Wzgl"dnie rzadka pozycja w emisyjnym stanie zachowanie. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

376. Gda!sk 1 milion marek 08 Sierpnia 1923 - num. 5 cyfrowa z *

obrócon  

 

Odmiana z numeratorem pi"ciocyfrowym i z gwiazdk  obrócon  o 90

stopni. Jedno centralne z�amanie z kresk  pod $wiat�o z drobnym

zaokr gleniem naro#ników. Czysty, naturalny oraz szeleszcz cy

papier bez $ladów obiegu. 'wietnie zachowane naturalne

przet�oczenia druku. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 200 z�

377. Gda!sk 1 milion marek 08 Sierpnia 1923 - num. 6 cyfrowa z *  

 

Odmiana z numeracj  sze$ciocyfrow  z gwiazdk . Emisyjny stan

zachowania. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 500 z�



378. Gda!sk 5 milionów marek 1923 WBG 63 

 

Rzadka pozycja w tym stanie zachowania. Ma�o znany w Polsce

grading. Mimo to ogl daj c banknot wnikliwie pod $wiat�o nie mamy

zastrze#e! do otrzymanej noty. Pi"kny, naturalny egzemplarz.

Stan zachowania: WBG 63 Cena wywo�awcza: 1.200 z�

379. Gda!sk 500 milionów 26 Wrze$nia 1923 druk kremowy 

 

'ladowe, centralne ugi"cie. Za�amanie lewego, górnego naro#nika na

ok. 5mm. Papier czysty bez $ladów obiegu, pi"kny, naturalny po�ysk

druku. Wzgl"dnie rzadki w oko�o emisyjnym stanie zachowania. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 500 z�

380. Gda!sk 500 milionów 26 Wrze$nia 1923 druk szaro #oletowy  

 

Bez centralnych ugi"% oraz z�ama!. Jednokrotne, uko$ne z�amanie na

lewej kraw"dzi oraz z�amania w obr"bie naro#ników.   Mocniejsze

zagniecenie na dolnym marginesie z drobnym uszczerbkiem

kraw"dzi. Papier czysty, naturalny bez $ladów obiegu. Wzgl"dnie

atrakcyjny egzemplarz.

Stan zachowania: +3/-2 Cena wywo�awcza: 200 z�

381. Gda!sk 1 Pfennig 1923 Pa(dziernik  

 

Za�amany lewy, dolny naro#nik. Bardzo $wie#y w prezencji o pi"knym

po�ysku druku. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 300 z�

382. Gda!sk 1 Pfennig 1923 Listopad - rzadszy  

 

Rzadka odmiana z dat  Listopad 1923r. &adny, naturalny stan

zachowania o emisyjnej prezencji. Za�amany prawy, dolny naro#nik

oraz delikatnie zagi"ty lewy, górny. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 800 z�

383. Gda!sk 25 Pfennig 1923 Pa(dziernik - rzadki  

 

Rzadki typologicznie banknot w ka#dym stanie zachowania. Bez

konserwacji. 

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 250 z�

384. Gda!sk 1 gulden 1923 Pa(dziernik  

 

Z�amania w polu oraz przy naro#nikach. &adny w prezencji. Papier

sztywny, czysty, za$ kolorystyka naturalna. Do$% rzadka pozycja. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 500 z�



385. Gda!sk 20 guldenów 1937 - K -  

 

'wietnie zachowany egzemplarz, kolorystyka wysycona, naturalna,

druk z po�yskiem. 'ladowe ugi"cie w obr"bie prawego, górnego

naro#nika. Atrakcyjny w tym stanie zachowania. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 2.400 z�

386. Gda!sk 100 guldenów 1931 PMG 64 D/A 

 

Rzadka pozycja. Wysoko$% cyfr numeratora 3,38mm. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 2.500 z�

387. Gda!sk 1000 guldenów 1924 PMG 64 - du#a rzadko$%  

 

Niezwykle rzadki, najwy#szy nomina� z pó(nej emisji guldenowej.

Pozycja praktycznie niespotykana w handlu. Wy$mienity stan

zachowania. Wed�ug nas za surowo oceniony. Rzadko$%  do

najlepszych zbiorów banknotów Gda!ska. 

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 8.000 z�

388. 50 fenigów 1940 czerwony num. PMG 64 EPQ 

 

Numerator koloru czerwonego. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 150 z�

389. 50 fenigów 1940 czerwony numerator. 

 

Numerator koloru czerwonego. Emisyjny stan zachowania. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 100 z�

390. 50 fenigów 1940 ENTWERTET pomara!czowy numerator - rzadko$% 

 

Bardzo rzadka odmiana 50 fenigów z Getta Litzmannstadt z

numeratorem w kolorze pomara!czowym. Numerator ten spotykany

jest wy� cznie na egzemplarzach o bardzo niskiej numeracji,

najcz"$ciej zaczynaj cej si" od trzech zer. Stempel ENTWERTET na

stronie odwrotnej. 'lad po spinaczu z drobnym rdzawym $ladem oraz

zaplamienie na górnym marginesie. Nadal atrakcyjny, niez�y w

prezencji. Polecamy!

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 700 z�

391. 1 marka 1940 num 6-cyfr A 

 

Drobne st"pienie prawego, górnego naro#nika z jego niemocnym,

p�ytkim zagi"ciem. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�



392. Parka 1 marek 1940 odm.6 i 7 cyfrowa bez A - rzadkie 

 

Parka dwóch rzadkich odmian marki z 1940r. Stany obiegowe. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 200 z�

393. 2 marki 1940 numerator 2 - Du#a rzadko$% 

 

Niezwykle rzadka odmiana z numeratorem typu II. Praktycznie nie

pojawiaj ca si" w handlu, nieznana w stanach bankowych. Bazuj c na

naszych obserwacjach znane jest raptem kilka egzemplarzy.

Wszystkie cechuje numerator rozpoczynaj cy si" od cyfr 2 i 4.

Mi�czak nawet nie odnotowa� tej odmiany w swoim katalogu,

Sarosiek notuje pod pozycj  G&3b. Podczaski jedynie tej odmianie

przypisa� wycen  c.a dla stanu IV, s�usznie nie daj c wyceny dla stanu

I. Dok�adnie ten egzemplarz o numeracji 242521 jest odnotowany

przez Podczaskiego jako najni#szy znany (TOM 5 str.58) 

Charakterystyczna pojedyncza perforacja, typowa dla wszystkich

banknotów getta z numeratorem typu 2. Banknot po pe�nej,

profesjonalnej konserwacji/rekonstrukcji daj cej banknotowi drugie,

albumowe #ycie. Du#a rzadko$%! Polecamy!

Stan zachowania: 4 ~ Cena wywo�awcza: 2.500 z�

394. 2 marki 1940 Fa�szerstwo Rauchwergera - ekstremalnie rzadkie  

 

Pozycja do tej pory nienotowana na krajowych aukcjach

stacjonarnych. Niezwykle rzadkie fa�szerstwo Rauchwergera 2 marek

getta z charakterystycznym brakiem kropki zabezpieczaj cej w

s�owie "Mark". Numeracja typowa dla tego fa�szerstwa

rozpoczynaj ca si" od 03(6/7).   Wed�ug zezna! samego fa�szerza do

obiegu tra#�o oko�o 5500 egzemplarzy. Cz"$% nak�adu z racji na brak

gotówki po wycofaniu, ponownie wróci�a do obiegu, st d nieliczne

zachowane egzemplarze znane s  wy� cznie w s�abych, obiegowych

stanach zachowania. Oferowany egzemplarz w naturalnym,

przyjemnym stanie zachowania. Pozycja o bardzo bogatym

historycznym pod�o#u, zdecydowanie do najlepszych zbiorów

pieni dza papierowego a w szczególno$ci pieni dza obozowego.

Gor co polecamy! jedna na wiele, wiele lat okazja zakupu tak

rzadkiego waloru.

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 5.000 z�

395. 5 marek 1940 num. czerwony  

 

Numerator kolory czerwonego. Papier niekartonowy. 'ladowe,

punktowe zagniecenie w polu zauwa#alne w $wietle równoleg�ym.

Foxing tu# przy górnej kraw"dzi. Papier sztywny, numerator �adnie

przebija z awersu na rewers. Pi"kny, praktycznie emisyjny stan

zachowania. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 800 z�



396. 5 marek 1940 num. pomara!czowy - papier karton PMG 64 

 

Zapraszamy po wi"cej informacji do naszego artyku�u link .

Stan zachowania: PMG 64 Cena wywo�awcza: 1.200 z�

397. Arkusz 5 marek Getto - 3 sztuki numeracja 000002 - rzadko$% 

 

Próba druku 5 marek getto na papierze niekartonowym. Fragment

arkusza sk�adaj cy si" z trzech, nierozci"tych egzemplarzy, cz"$ciowo

z numeracj  000002. Du#a rzadko$%. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 2.500 z�

398. 10 marek 1940 bez znaku wodnego num. czerwony 

 

Odmiana bez znaku wodnego. Numerator typ.1 w kolorze

czerwonym. Obiegowy egzemplarz. Mimo to nadal do$% rzadki ju#

nomina�. 

Stan zachowania: +4 Cena wywo�awcza: 400 z�

399. 10 marek 1940 znak wodny num. typ 1 - rzadki  

 

Rzadka odmiana ze znakiem wodnym. Numerator typu 1 w kolorze

pomara!czowym. Ponad przeci"tny stan zachowania jak na ten typ.

Z�amania centralne oraz poprzeczne z widocznymi kreskami pod

$wiat�o. Mimo to papier nadal wzgl"dnie sztywny, czysty o �adnej

prezencji. Atrakcyjny egzemplarz.

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

400. 10 marek 1940 znak wodny num. typ 2 - bardzo rzadkie  

 

Rzadka odmiana ze znakiem wodnym oraz numeratorem typu 2 w

kolorze pomara!czowym. Pojedyncze, typowe dla tego numeratora

skasowanie. Liczne z�amania oraz zagi"cia z drobnymi prze$witami.

Papier wiotki, nosz cy $lady kontaktu z wod , cho% nie by� poddany

konserwacji. Pozycja praktycznie nieosi galna w albumowych

stanach zachowania, skrajnie rzadko pojawiaj ca si" w handlu.

Zdecydowanie godna zaawansowanych zbiorów pieni dza

obozowego. Polecamy!

Stan zachowania: -4 Cena wywo�awcza: 2.500 z�



401. 20 marek 1940 numerator z przesuni"ciami 

 

Bez znaku wodnego, numerator z przesuni"ciami. Opisywany w

katalogu Czes�awa Mi�czaka jako fa�szerstwo, cho% bazuj c na

naszych obserwacjach pozycja rzadziej pojawiaj ca si" ni#

egzemplarze równie# bez znaku wodnego,ale z numeratorem

uznawanym za oryginalny. Wed�ug Podczaskiego najwy#szy, znany

numerator uznawany za poprawny to 270990, za$ najni#szy znany

egzemplarz z numeratorem z przesuni"ciami (okre$lany jako

fa�szywy) to 276246. Naturalna kontynuacja numeratora  raczej ka#"

nam w tpi% w tez" o fa�szerstwie na szkod" kolekcjonerów tego

wzgl"dnie popularnego banknotu. Dodatkowo fakt istnienia bardzo

rzadkich egzemplarzy 10 markowych z numeratorem z

przesuni"ciami utwierdza nas w naszych przemy$leniach, #e

banknoty z numeracj  z przesuni"ciami nie s  efektem dzia�a! na

szkod" kolekcjonerów.   Prawy, górny naro#nik zagi"ty ze $ladem

za�amania na oko�o jeden centymetr. Prawa kraw"d( delikatnie starta

z pozosta�o$ci  marginesu arkusza, co mo#na traktowa% jako

ciekawostk". Banknot krzywo wyci"ty po obu stronach. Delikatne

przebarwienie na rewersie. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 200 z�

402. 20 marek 1940 znak wodny num. typ 1 - rzadki 

 

Odmiana ze znakiem wodnym, numeratorem koloru

pomara!czowego typ.1. Kilka z�ama! oraz ugi"% w polu. Stan 3, 

gdyby nie uszczerbek oraz drobne rozdarcie papieru w obr"bie

prawego, górnego rogu. Prezencja �adna. Rzadka, nie pojawiaj ca si"

ju# od wielu lat na aukcjach odmiana. 

Stan zachowania: +4/-3 Cena wywo�awcza: 1.000 z�

403. 20 marek 1940 PMG 66 EPQ 

 

Odmiana wydrukowana na papierze bez znaków wodnych.

Wy$mienity egzemplarz, bez najdrobniejszych mankamentów.

Doskona�a jako$% druku.

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 300 z�

404. 50 marek 1940 PMG 64 EPQ  

 

Znakomity stan zachowania oraz doskona�a jako$% druku. 

Stan zachowania: PMG 64 EPQ Cena wywo�awcza: 4.000 z�

405. 50 marek 1940  

 

Centralnie z�amany. Z�amania i nie$wie#o$ci w obr"bie naro#ników.

Miejscowe przybrudzenia od strony rewersu. Papier sztywny bez

konserwacji. Przyzwoity egzemplarz. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 1.000 z�



406. 10 Pfennig 17.04.1942 z podpisami - bardzo rzadki  

 

Niepozorny, lecz bardzo rzadki bon poczty getta �ódzkiego.

Egzemplarz bezdyskusyjnie oryginalny z podpisem oraz numeracj 

sze$ciocyfrow . Ubytek na prawej kraw"dzi. Na rynku spotykane s 

w zdecydowanej wi"kszo$ci egzemplarze w postaci blankietów o

do$% dyskusyjnej oryginalno$ci. Oferowany egzemplarz z obiegu.

Stan zachowania: 6 Cena wywo�awcza: 800 z�

407. Kupon na obiad dla Getta Litzmannstadt 

 

Kupon na obiad dla delegatów wydany w �ódzkim getcie. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 50 z�

408. Zestaw banknotów polskich 1916-1993 - kilka rzadkich odmian, 50

sztuk 

 

Zestaw banknotów polskich : 1/2 Genera� A, 1 marka Jenera� B (

RZADKA ), 2 marki Jenera� A, 10 marek 1919, 20 marek 1919, 100

marek 1919 (2), 1000 marek 1919 (3), 250.000 seria O ( rzadka ), 5

milionów 1923 ( rzadkie ), 1 z�oty 1919 S.78.H ( rzadsze ), 2 z�ote

1925 ( rzadsze ), 50 z�otych 1929 Ser.B,M ( rzadsza odmiana ), 2 z�ote

1936, 50 z�otych 1941 (2), 500 zlotych 1940 (1), 500 z�otych 1944

owym ( rzadsze ), 1000 z�otych 1946 (9) - ró#ne serie, 1000 z�otych

1948, 1000 z�otych 1965 (3), 2 z�ote 1946, 10 z�otych 1946, 20

z�otych 1982, 50 z�otych 1988, 100 z�otych 1988, 200 z�otych 1988,

500 z�otych 1982, 1000 z�otych 1982 (2), 2000 z�otych 1979, 5000

z�otych 1988(2), 10000 z�otych 1988 (2), 100.000 1990 BS oraz

100.000 1993 Y ( przyzwoity stan ) oraz Bon na 20 centów 1969 GN.

Razem: 50 sztuk. 

Stan zachowania: 2-5 Cena wywo�awcza: 300 z�

409. Zestaw ciekawszych banknotów polskich 1916-1948 - 46 sztuk 

 

Zestaw banknotów polskich, w tym kilka rzadszych typów oraz

odmian. Stany przewa#nie obiegowe, niektóre pospolitsze typy

przyzwocie zachowane.     1/2 korony Kraków, 5 marek Biletów, 5

marek 1919 G�owacki, 1/2 marki 1919 (2), 1 marka a/b (2) , 5 marek

1919, 10 marek 1919, 20 marek 1919, 100 marek 1919 (2), 1000

marek 1919.   500 z�otych 1919,   50 groszy 1924, 2 z�ote 1925, 5

z�otych 1925,  10 z�otych 1929, 50 z�otych 1929, 5 z�otych 1930, 100

z�otych 1934, 20 z�otych 1936 oraz 2 z�ote 1936.   10 z�otych 1940

(2), 20 z�otych 1940 (2), 100 z�otych 1940, 50 z�otych 1941 (2), 100

z�otych 1941 (6), 1 z�oty 1941, 2 z�ote 1941.  1 z�oty 1944, 20 z�otych

owe 1944, 2 z�ote 1946, 20 z�otych 1947, 500 z�otych 1946 ( 2/3

banknotu ), 1000 z�otych 1947, 2 z�ote 1948  oraz 50 z�otych 1948. 

Razem : 46 sztuk. 

Stan zachowania: -1 do 6 Cena wywo�awcza: 250 z�



410. Austria 2 guldeny 1800 - pi"kne 

 

Trzy drobne poziome ugi"cia. Delikatne zaokr glone naro#niki,

nie$wie#o$% w obr"bie lewego, dolnego. Papier bez $ladów obiegu,

czysty z wy$mienicie zachowanym drukiem. Bardzo $wie#y

egzemplarz, w tym stanie ju# rzadki. 

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 300 z�

411. Austria 2 guldeny 1800 

 

Liczne $lady obiegu. Zaplamienie na awersie. Wzmocnienie ta$m  na

rewersie. 

Stan zachowania: 5/6 Cena wywo�awcza: 100 z�

412. Austria 5 guldenów 1800 - wy$mienity 

 

Wy$mienicie zachowany. Delikatnie zaokr glone naro#niki. Papier

nieobiegowy z pi"knymi przet�oczeniami druku.   Do$% rzadki w

emisyjnych stanach.

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 400 z�

413. Austria 10 guldenów 1800 

 

Niemocne ugi"cie oraz zagniecenia w polu. Za�amanie na

naro#nikach. &adny, $wie#y w prezencji. Papier czysty. 

Stan zachowania: +3/3 Cena wywo�awcza: 100 z�

414. Austria 5 guldenów (ry!skich)1806 

 

Banknot z napisami w j"zyku polskim. Niemocne ugi"cia w polu.

Za�amanie na naro#nikach z mocniejszym st"pieniem górnego,

lewego. Atrakcyjny egzemplarz, $wie#y w prezencji. 

Stan zachowania: -2 Cena wywo�awcza: 120 z�

415. Austria 5 guldenów (ry!skich) 1806 blankiet 

 

Blankiet bez numeracji. Po konserwacji. Liczne z�amania oraz

naddarcia wzmocnione mas  papierow  od rewersu. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 100 z�

416. Austria 10 guldenów (ry!skich) 1806 

 

Banknot z napisami w j"zyku polskim. Z�amany na krzy#. Zaplamienie

na awersie. Papier sztywny, elementy druku dobrze zachowane.

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 300 z�



417. Austria 500 guldenów 1806 blankiet 

 

Blankiet. Wy$mienity stan zachowania.

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 100 z�

418. Austria 5 guldenów 1833 

 

Blankiet bez serii. Ugi"cia i za�amania w polu. Centralne z�amanie z

przetarciem grzbietu.

Stan zachowania: -3 Cena wywo�awcza: 100 z�

419. Austria 1 gulden 1858  

 

Liczne z�amania oraz naddarcie w polu. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 50 z�

420. Austria 1 gulden 1866  

 

Kilka z�ama! w polu. Papier sztywny, $wie#y w prezencji. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 100 z�

421. Austria 5 guldenów 1866 - do$% rzadki 

 

Banknot po konserwacji. Ubytki uzupe�nione przez konserwatora.

Do$% rzadki banknot. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 500 z�

422. 100 franków 1939  

 

Jedno, plikowe ugi"cie. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 50 z�

423. 500 franków 1940 

 

Ugi"ty poziomo oraz pionowo. Typowa perforacja. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 50 z�

424. Du#y zesatw francuskich banknotów XVIII wiek  

 

Zestaw banknotów francuskich :   Pick A43   (1) st. +4 Pick A66b (1)

st.4 Pick A68b (2) st. 1, 2   Pick A69b (2) st.1, -1   Pick A76 (13) ró#ne

podpisy st.3,3,3,3,3,4,+3,4,3,2,4,4,+3 Pick A55 (3) st. 4,3,3 Pick A70b

(2) st.-2,+3 Pick A71 (1) st.4 Pick A66a (1) st.-2 Pick A78 (1) st. -3 

Razem: 27 sztuk. 

Stan zachowania: 1 - 4 Cena wywo�awcza: 250 z�



425. Luksemburg 5000 franków 1996 PMG 66 EPQ 

 

Znakomity stan zachowania. Najwy#szy nomina� emisji, ju# rzadki. 

Stan zachowania: PMG 66 EPQ Cena wywo�awcza: 1.200 z�

426. Niemcy Prusy 1 talar 1861 

 

Wyra(nie obiegowy egzemplarz. Przetarcia garbów na z�amaniach z

ich drobnym rozerwaniem. Prezencja wzgl"dnie przyzwoita. 

Stan zachowania: -4 Cena wywo�awcza: 150 z�

427. Portugalia 10 000 reals 1799  

 

Mocno obiegowy stan zachowania. Obszerne wzmocnienia rozdar%

ta$mami na rewersie. 

Stan zachowania: 6 Cena wywo�awcza: 100 z�

428. Serbia 10 dinarów 1893 

 

Obiegowy stan zachowania. Papier wygnieciony z licznymi

z�amaniami oraz naddarciem na kraw"dzi. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 50 z�

429. Szwecja 32 Skillingar Banco 1850 

 

Liczne $lady obiegu. Kraw"dzie poszarpane. Papier wzgl"dnie

przyzwoicie zachowany, bez podkleje! i poprawek. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 200 z�

430. Rosja 25 rubli 1818 - rzadki  

 

Bardzo rzadka pozycja. Pierwszy rocznik 1818. Naturalny, wzgl"dnie

atrakcyjny. Polecamy!

Stan zachowania: 4/3 Cena wywo�awcza: 4.500 z�

431. Rosja 1 rubel srebrem 1863  

 

Egzemplarz wzmocniony ta$mami. Rzadki 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 750 z�

432. Rosja 5 rubli 1898 Timashev 

 

Liczne z�amania oraz ugi"cia. Cz"$ciowo z�amania z przetarciem

papieru na garbie. Naturalny o niez�ej prezencji. Podpis Timashev. 

Stan zachowania: 3/-3 Cena wywo�awcza: 200 z�



433. Rosja 5 rubli 1909 Konshin  

 

Zagniecenie w obr"bie prawego, dolnego naro#nika.

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 80 z�

434. Rosja 1 z�oty rubel 1928  

 

Z�amania oraz zagi"cia w polu. Papier wzgl"dnie sztywny.

Kolorystyka naturalna. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 150 z�

435. Rosja Askhabad 50 i 250 rubli 1909  

 

Stany obiegowe,ale bez konserwacji. 250 rubli z plamami oraz

ta$mami na rewersie. Kraw"dzie nierówne, poszarpane z drobnymi

naddarciami. Drobne prze$wity w polu. 

Stan zachowania: 4/5 Cena wywo�awcza: 100 z�

436. Rosja Ekaterinburg 5 rubli 1918  

 

Mocno obiegowy stan. Liczne z�amania, cz"$ciowo z przedarciem

papieru. Ta$ma po $rodku od strony awersu. Urwana ko!cówka

prawego, dolnego naro#nika. Rzadki. 

Stan zachowania: -4/+5 Cena wywo�awcza: 200 z�

437. Indochiny 1 piastre 03.04.1901 

 

Z�amania z mocnymi przetarciami papieru na garbach. Ma�e

prze$wity w polu. Bez konserwacji. Stempel "Saigon"

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 100 z�

438. Indochiny 20 piastre 01.08.1920  

 

Z�amania oraz rozdarcia na kraw"dziach. Dziurki w polu. Ubytek

ko!cówki prawego, dolnego naro#nika. Wzmocnienie ta$m  na

rewersie. Wzgl"dnie rzadki banknot.

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 100 z�

439. Japonia Hansatsu 

 

Hansatsu to lokalny kwit, który podlega� wymianie na monety

kruszcowe. Prawdopodobna data wydania 1770-1870. Obiegowy

stan zachowania.

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 100 z�



440. Kanada 2 dolary 1935  

 

Stan obiegowy z licznymi z�amaniami oraz uszkodzeniami na

kraw"dziach. Odmiana z klauzul  po angielsku. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 150 z�

441. Martynika 5 franków 1874  

 

Obiegowy stan zachowania. Liczne z�amania z drobnymi

przedarciami. Druk purpurowy. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 80 z�

442. Nowa Zelandia - Zestaw nomina�owy 1/2/5/10/20 dolarów podpis

Hardie 

 

Podpis Hardie typu II. Wy$mienicie zachowane. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 600 z�

443. Nowa Zelandia - Zestaw nomina�owy 1/2/5/10/20 dolarów podpis

Russle 

 

Podpisy Russel. 2 dolary delikatnie ugi"te, za$ 20 dolarów posiada

drobne zagniecenie w polu oraz delikatnie zagi"ty naro#nik. Reszta

idealna. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 500 z�

444. Paragwaj 1 real (1865)  

 

Trzy pionowe z�amania oraz za�amanie na lewym, dolnym naro#niku.

Papier sztywny, szeleszcz cy, $wie#y w prezencji. 

Stan zachowania: -2/+3 Cena wywo�awcza: 100 z�

445. Seszele Brytyjska Administracja 5 rupii 1960 PMG 55 - rzadkie  

 

Poszukiwana, bardzo rzadka pozycja. 

Stan zachowania: PMG 55 Cena wywo�awcza: 1.500 z�

446. Turcja zestaw 5/5/10 kurush 1877 

 

Mocno obiegowe stany. 5 kurush z rozdarciami oraz ubytkami na

kraw"dziach. 10 w atrakcyjnym +4, tylko z drobnymi przetarciami na

linii z�ama!. 

Stan zachowania: 5/4 Cena wywo�awcza: 300 z�

447. USA Glen's Falls 2 dolary 1864 

 

Papier mocno obiegowy, cho% bez rozdar%. Emisja z Nowego Jorku. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 100 z�



448. USA Georgia 5 dolarów 1862  

 

Za�amana ko!cówka lewego, górnego naro#nika. Drobne zagniecenia

w polu. Atrakcyjny egzemplarz.

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

449. USA Alabama 10 dolarów 1864 

 

Liczne ugi"cia oraz z�amania, ale bez nadar%. &adny, naturalny papier. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 150 z�

450. USA 5 dolarów 1907  

 

Obiegowy stan. Liczne z�amania oraz dziurka tu# przy potrecie.

Czerwona piecz"%. Podpisy Speelman i White. 

Stan zachowania: -4 Cena wywo�awcza: 200 z�

451. Apteka Hrubieszowska 5 kopiejek srebrem 1861 z podpisem  

 

Egzemplarz wydany z numerem oraz podpisem. Rzadszy. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�

452. Apteka Hrubieszowska 15 kopiejek 1861 

 

Zgi"ty prawy, górny naro#nik. Blanco, bez numeracji ani podpisu. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 100 z�

453. Dobra Rz"dów arkusz 5 x 5 groszy 186. 

 

Arkusz sk�adaj cy si" z 5 sztuk. Niewype�nione i bez numeracji.

'rodkowy egzemplarz z�amany centralnie. Drobne ugi"cie pionowe

na skrajnie, prawym egzemplarzu. 

Stan zachowania: 2/1 Cena wywo�awcza: 150 z�

454. Dobra Rz"dów arkusz 2 x 10 groszy 186. 

 

Drobne dziurki od szpilek. Bez z�ama! w polu, lekkie ugi"cie i

zagniecenia w polu. 

Stan zachowania: +2 Cena wywo�awcza: 100 z�

455. Dobra Rz"dów arkusz 2 x 20 groszy 186. 

 

Drobne zagniecenia w polu. Blankiet bez numeracji. 

Stan zachowania: +2/-1 Cena wywo�awcza: 100 z�



456. Dom Zlece! Rolników Nadwi$la!skich 1 z�oty 1863 

 

Z�amania poprzeczne. Kilka nietypowych dziurek w polu, st d tak

drastyczna obni#ka stanu. Papier nieobiegowy, czysty i szeleszcz cy.

'wie#y w prezencji. Bez numeracji.

Stan zachowania: ++4 Cena wywo�awcza: 180 z�

457. Kassa Dóbr Stankowa 10 kopiejek podpis Czapski 

 

Kwit na 10 kopiejek dóbr Stanków. Podpis tuszem jednego z

najs�ynniejszych polskich kolekcjonerów Emeryka Hutten-

Czapskiego.  Wy$mienity stan zachowania. 

Stan zachowania: 1 Cena wywo�awcza: 150 z�

458. Kassa Dóbr Stankowa 15 kopiejek podpis Czapski 

 

Kwit na 15 kopiejek dóbr Stanków. Podpis tuszem jednego z

najs�ynniejszych polskich kolekcjonerów Emeryka Hutten-

Czapskiego. Wy$mienity stan zachowania. Jedna mikro dziurka po

szpilce. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 150 z�

459. Kassa Dóbr Stankowa 20 kopiejek podpis Czapski 

 

Kwit na 20 kopiejek dóbr Stanków. Podpis tuszem jednego z

najs�ynniejszych polskich kolekcjonerów Emeryka Hutten-

Czapskiego.   Wy$mienity stan zachowania. Jedno, drobne ugi"cie

lewego, dolnego naro#nika. 

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 150 z�

460. Kluki, Parzno i Strzy#ewice - Dobra w obwodzie Piotrowskim XIX

wiek  

 

Rzadki XIX wieczny bon na 1 z�oty. 'wietnie zachowany. 

Stan zachowania: +2/2 Cena wywo�awcza: 200 z�

461. Lubelskie Towarzystwo Dobroczynno$ci 2 z�ote 1861 

 

Jednokrotnie z�amany poprzecznie. Z�amany prawy, dolny naro#nik.

'wie#y w prezencji. Bardzo rzadka pozycja w $wietnym stanie

zachowania. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 600 z�

462. Maj tek Niezabitów XIXw. - kwit na ukopane 100 %wierci ziemniaków 

 

Bez daty. Gruby, ró#owy karton z typowymi przebarwieniami oraz

$ladami oddzierania na odwrocie. Rzadki. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 100 z�



463. Bia�ystok 1 rubel 1915 - rzadkie 

 

Jeden z najrzadszych nomina�ów z tej ogólnie rzadkiej emisji

Bia�egostoku. 

Stan zachowania: +4 Cena wywo�awcza: 350 z�

464. Bia�ystok 3 M. = 1 Rub 80 Kop. 1915r. - rzadkie  

 

Rzadki niski nomina� z Bia�egostoku. Rozdarcia na z�amaniach. 

Stan zachowania: -5 Cena wywo�awcza: 150 z�

465. Bia�ystok 5 marek = 3 ruble 1915 - bardzo rzadkie 

 

Jeden z najrzadszych bonów Bia�egostoku. Drobne rozdarcia oraz

prze$wity na z�amaniach. 

Stan zachowania: -4 Cena wywo�awcza: 500 z�

466. Cz"stochowa Magistrat Miasta 5 rubli 1915  

 

'wietnie zachowane. 

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 40 z�

467. Grodziec Kasa Gminy 5 kopiejek - rzadkie  

 

Rzadki bon. Rozdarcia zabezpieczone podlepk  na rewersie. 

Stan zachowania: -5 Cena wywo�awcza: 200 z�

468. Grodziec Kasa Gminy 10 kopiejek - rzadkie  

 

Rzadki bon. 

Stan zachowania: +5 Cena wywo�awcza: 200 z�

469. J"drzejów Magistrat 1 korona 1919  

 

Miejscowe prze$wity w papierze. 

Stan zachowania: 5 Cena wywo�awcza: 100 z�

470. Kleczew Wójt Gminy 10 kopiejek  

 

Bardzo rzadki bon. Rozdarcie zabezpieczone ta$m  na rewersie. 

Stan zachowania: 6 Cena wywo�awcza: 100 z�

471. Lwów Snapshot 10 halerzy (1919) 

 

Snapshot - Spó�ka Fotogra#czna 10 halerzy. 

Stan zachowania: -1 Cena wywo�awcza: 200 z�



472. Lwów Snapshot 20 halerzy (1919)  

 

Snapshot - Spó�ka Fotogra#czna 20 halerzy. 'lady po odklejaniu na

odwrocie. 

Stan zachowania: 2 ~ Cena wywo�awcza: 150 z�

473. Lwów Snapshot 50 halerzy (1919) 

 

Snapshot - Spó�ka Fotogra#czna 50 halerzy. Odcisk po spinaczu.  

Stan zachowania: -1/1 Cena wywo�awcza: 300 z�

474. Lwów Snapshot 1 korona (1919) 

 

Snapshot - Spó�ka Fotogra#czna 1 korona. Odcisk po spinaczu.  

Stan zachowania: 1/-1 Cena wywo�awcza: 300 z�

475. Lwów Cukiernia Zalewskiego 1 korona  

 

papier pergamin. 

Stan zachowania: +3 Cena wywo�awcza: 300 z�

476. &ód( Apteka Edgard von Ludwig 5 marek  

 

Rzadki bon. Druk na kartonowym papierze. 

Stan zachowania: St. -1 Cena wywo�awcza: 200 z�

477. Pleszew 50 groszy 1945  

 

Nak�ad 50.000 egzemplarzy. Do$% rzadko wyst"puj ca pozycja. 

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 150 z�

478. Skarszewy 5 marek 1920  

 

Dziurka po $rodku banknotu. 

Stan zachowania: +5 Cena wywo�awcza: 80 z�

479. Warszawa Metron K.Z. Lewickiego 20 groszy - jedyny znany

egzemplarz 

 

Niezwykle rzadki, jedyny znany egzemplarz. Podczaski nie notuje. 

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 400 z�



480. Zagórów 15 kopiejek- bardzo rzadkie 

 

Niezwykle rzadki bon. Skrajnie rzadka odmiana z dwoma odr"cznymi

podpisami na awersie, lecz wzór stempla na rewersie typu "A"

(wed�ug Podczaskiego)

Stan zachowania: 4 Cena wywo�awcza: 400 z�

481. Zgierz Spó�dzielnia Spo#ywców ZGODA 5 z�otych  

 

Rzadka pozycja z okresu powojennego. 

Stan zachowania: 3 Cena wywo�awcza: 200 z�

482. Podczaski Andrzej - Galicja i 'l sk Cieszy!ski Tom I 

 

Katalog papierowych pieni"dzy zast"pczych z ziem polskich 1914-

1924 obejmuj cy Galicj" i 'l sk Cieszy!ski. Tom I, wydanie Warszawa

2004, oprawa mi"kka. Najlepsza pozycja poruszaj ca tematyk 

pieni dza zast"pczego, trudna do zdobycia z racji na ma�y nak�ad.

Stan zachowania: dobry Cena wywo�awcza: 300 z�

483. Bank Handlowy w &odzi Em.1-5 100 z�otych 1935 

 

Bardzo dobrze zachowana. Akcja z talonem i kuponami na lata 1935-

1944.

Cena wywo�awcza: 80 z�

484. Bank Kredytowy w Warszawie Em.11 10 x 1000 marek 1921 

 

Bardzo dobrze zachowana. Pe�en talon z kuponami. 

Cena wywo�awcza: 70 z�

485. Bank Polskich Kupców i Przemys�owców Chrze$cijan w &odzi Em.3

10 x 5000 marek 1921 

 

Zagniecenie oraz postrz"pienie na górnej kraw"dzi. Talony na lata

1923-1930. 

Cena wywo�awcza: 40 z�

486. Bank Polskich Kupców i Przemys�owców Chrze$cijan w &odzi Em.3

20 x 5000 marek 1921 

 

Bardzo �adnie zachowana. Talony na lata 1924-1930. 

Cena wywo�awcza: 40 z�



487. Bracia Kanczewscy Em.1 1 x 1000 marek 1921 

 

Fabryka Maszyn, Odlewnia *elaza i Metali "Bracia Kanczewscy".

Imienna. Bardzo dobrze zachowana. 

Cena wywo�awcza: 150 z�

488. Bracia Kanczewscy Em.1 5 x 1000 marek 1921 

 

Fabryka Maszyn, Odlewnia *elaza i Metali "Bracia Kanczewscy".

Imienna. Bardzo dobrze zachowana. 

Cena wywo�awcza: 150 z�

489. Bracia Kanczewscy Em.1 10 x 1000 marek 1921 

 

Fabryka Maszyn, Odlewnia *elaza i Metali "Bracia Kanczewscy".

Imienna. Bardzo dobrze zachowana. 

Cena wywo�awcza: 150 z�

490. Droga *elazna Warszawsko-Bydgoska Akcya po#ytkowa 100 rubli

1864 

 

Bardzo rzadka XIX wieczna pozycja drogi #elaznej Warszawsko -

Bydgoskiej. Akcja po#ytkowana na okaziciela wydana w miejsce

wylosowanej akcji 100 rublowej. Atrakcyjna gra#cznie. Dobrze

zachowana. Drobne naddarcie na marginesie oraz na linii centralnego

z�amania. Czysta i $wie#a w prezencji. 

Cena wywo�awcza: 2.000 z�



491. Kompania Manufaktur We�nianych - pierwsza polska akcja,

wyj tkowej klasy, muzealny walor 

 

Pierwsza i zarazem najstarsza polska akcja. Ekstremalnie rzadki walor

po raz pierwszy oferowany na aukcjach w Polsce, znany w kilku

egzemplarzach, g�ównie w zbiorach muzealnych min. Muzeum

W�ókiennictwa w &odzi oraz Muzeum Narodowym w Warszawie,

stanowi c ozdob" zbiorów. Walor b"d cy $wiadkiem, a zarazem

pierwsz  cegie�k  w budowie rynku kapita�owego w Polsce. Rang"

pozycji podkre$la fakt, #e jej za�o#enie powsta�o z inicjatywy

ostatniego króla Polski Stanis�awa Augusta Poniatowskiego. Jest to

jedyna w praktyce dost"pna XVIII wieczna polska akcja. Doskonale

zachowana, r"cznie numerowana (no.33),wydrukowana na papierze

ze znakiem wodnym Fleur-de-lis ( kwiat lilii ) oraz podpisami

za�o#ycieli w tym i prezesa kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja

Zamoyskiego. Wysokiej rangi walor o ogromnym znaczeniu

historycznym, który stanowi% b"dzie ozdob" ka#dej kolekcji, nie tylko

papierów warto$ciowych.   Kompania Manufaktur We�nianych to

pierwsza polska spó�ka akcyjna. Za�o#ona zosta�a w 1766 roku z

inicjatywy Stanis�awa Augusta Poniatowskiego oraz jego najbli#szego

otoczenia. Kapita� zak�adowy podzielono na 120 akcji. Sejm w 1768

roku zatwierdzi� statut spó�ki, a jej prezesem zosta� kanclerz wielki

koronny A.Zamoyski. Celem kompanii wed�ug jej statutu by�o
zak�ada% "wszystkie we�niane manufaktury w ró#nych rodzajach".

Pocz tkowo spó�ka podj"�a  liczne dzia�ania w tym dzier#aw"
istniej cych manufaktur oraz organizowanie nowych zak�adów. Mimo

to spó�ka nie rozwin"�a si" wskutek trudno$ci produkcyjnych i

#nansowych. Zak�ady zacz"�y  przynosi% straty, co doprowadzi�o do

likwidacji spó�ki w latach 1770-71.   Decyzj" o ich zamkni"ciu

ostatecznie zatwierdzi� król Stanis�aw August Poniatowski w

dyplomie z 23 Kwietnia 1772.   Niezwykle rzadki walor, który

stanowi% b"dzie ozdob" ka#dego zbioru, nie tylko

numizmatycznego. Gor co i zdecydowanie polecamy!

Stan zachowania: 2 Cena wywo�awcza: 34.000 z�

492. Prz"dzalnia We�ny Czesankowej D brówka 1 x 100 z�otych 1928 

 

Prz"dzalnia We�ny Czesankowej D brówka 1 x 100 z�otych 1928.

Wzgl"dnie rzadka. Bardzo dobrze zachowana. 

Cena wywo�awcza: 100 z�

493. S.A Sk�adów Towarowych Warrant Em.2 1 x 10.000 marek 1923 

 

Bardzo �adnie zachowana. Akcja na okaziciela z kuponami.

Skasowana. 

Cena wywo�awcza: 40 z�

494. S.A Sk�adów Towarowych Warrant Em.2 10 x 10.000 marek 1923 

 

Bardzo �adnie zachowana. Akcja na okaziciela z kuponami.

Skasowana. 

Cena wywo�awcza: 40 z�



495. Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu 5 x 120 z�otych 1929  

 

Bardzo �adnie zachowana z kuponami.

Cena wywo�awcza: 30 z�

496. Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu 20 x 120 z�otych 1929 -

do$% rzadka 

 

Bardzo �adnie zachowana. Najwy#szy nomina� na 2400 z�otych.

Rzadka. 

Cena wywo�awcza: 150 z�

497. Warszawski Bank Zjednoczony Em.1 1000 marek 1921 

 

Rzadka pozycja. Rozdarcia na kraw"dziach oraz drobne dziurki.

Efektowna gra#ka.

Cena wywo�awcza: 250 z�

498. List Zastawny Galicyjskie Towarzystwo Kredytowo Ziemskie 200

koron 1895- rzadki 

 

List Zastawny Galicyjskie Towarzystwo Kredytowo Ziemskie na 200

koron 1895. Koncówka daty wypisana odr"cznie. Rzadka XIX

wieczna obligacja lwowska. R"czne podpisy, pi"kny suchy stempel.

Osobno do� czone kupony. 

Cena wywo�awcza: 200 z�

499. List Zastawny Galicyjskie Towarzystwo Kredytowo Ziemskie 2000

koron 1893 - rzadki 

 

List Zastawny Galicyjskie Towarzystwo Kredytowo Ziemskie na 2000

koron 1893.  Rzadka XIX wieczna obligacja lwowska. R"czne podpisy,

pi"kny suchy stempel. Bez kuponów. 'wietnie zachowane. 

Cena wywo�awcza: 200 z�

500. Obligacja Miasta Warszawy 50.000 marek 1921 - rzadka  

 

Bardzo rzadka pozycja. Obligacja markowa miasta Warszawy.

Znikoma ilo$% znanych egzemplarzy to efekt wymiany na obligacje

miejskie, warszawskie, denominowane w pó(niejszych latach ju# w

z�otówkach. &adnie zachowana. 

Cena wywo�awcza: 400 z�


