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1.
Boles
Bolesłław III Krzywousty jako Ksi
Książę
ążę ś l ą ski, Denar bez daty, Wroc
Wrocłław ( przed 1107) monogram SI Bardzo rzadki typ denara wrocławskiego z charakterystycznej emisji z głową św. Jana i
monogramem SI (Sanctus Ioannes) tworzącym krzyż przypominający swastykę. Emisja Bolesława Krzywoustego
jako księcia śląskiego, datowana na lata 1097-1107. Moneta wybita w sposób typowy dla tej emisji - na zbyt
małym w stosunku do stempla krążku, z lekkim przesunięciem, przez co częściowo niedobita. Mimo to
egzemplarz o ponadprzeciętnej prezencji, zdecydowanie rzadko spotykany z tak dobrze zachowanym detalem.
Awers: monogram SI w otoku liniowym, w zewnętrznym otoku legenda: BOL•EXSLAVS (w błędnym zapisie).
Rewers: głowa św. Jana na wprost, w otoku liniowym, w otoku zewnętrznym legenda: +S IOHANNES•; Srebro,
średnica 12 mm, waga 0,71 g. Kopicki 29 (R8), Nakielski IIa A/c
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 2 000 zł
2.
Boles
Bolesłław III Krzywousty, Denar bez daty, Kraków ksi
książę
ążę i r ycerz/legenda w dwóch otokach Ładny egzemplarz
bardzo rzadkiej typologicznie emisji księcia polskiego, który
testamentem podzielił państwo Piastów na kolejne niemal 200 lat.
Patyna, nalot. Bardzo rzadka emisja, sporadycznie występująca na
rynku aukcyjnym, z podwójną legendą na awersie. Awers: krzyż
prosty, dookoła niego legenda: BOLEZLA, w otoku liniowym, w
zewnętrznym otoku legenda: ADALBIB[]; Rewers: biskup siedzący na
wprost, trzyma księgę i błogosławi ręką, obok niego rycerz w
kolczudze(?) stojacy na wprost, trzyma włócznię i tarczę nabijaną
guzami; Srebro, średnica 14,3 mm, waga 0,62 g. Stronczyński 38.a,
Kopicki 43 (R6)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 700 zł
3.
Boles
Bolesłław III Krzywousty, Denar bez daty, Kraków ksi
książę
ążę i r ycerz Bardzo ładny egzemplarz emisji księcia polskiego,
który testamentem podzielił państwo Piastów na kolejne niemal 200
lat. Patyna, nalot. Moneta wybita zużytym stemplem rewersu. Awers:
krzyż prosty z kulami między ramionami, dookoła niego legenda:
ADIDVDA[]; Rewers: biskup siedzący na wprost, trzyma księgę i
błogosławi ręką, obok niego rycerz w kolczudze(?) stojący na wprost,
trzyma włócznię i tarczę; Srebro, średnica 12 mm, waga 0,38 g.
Stronczyński 38.h, Kopicki 42 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 500 zł
4. Boles
Bolesłław IV K
Kęędzierzawy, Denar - relikwiarz z g
głłow
owąą
ś w. Wojciecha PCGS MS62 Piękny, menniczy egzemplarz.
Nieopisany u Stronczyńskiego wariant legendy. Moneta wybita na
cienkiej blasze, przez co na awersie przebija rysunek relikwiarza.
Awers: postać księcia na majestacie, trzymającego miecz, w otoku
legenda idąca odwrotnie do ruchu wskazówek zegara: •BOL[]AVS•;
Rewers: w prostokątnej ramce głowa na wprost, w otoku legenda:
ADALBER SCS; Stronczyński 51.-, Kopicki 54 (R3)
PCGS MS62
Cena wywoławcza: 800 zł

5. Boles
Bolesłław IV K
Kęędzierzawy, Denar - posta
postaćć majestatyczna
PCGS MS62 Wyśmienity, menniczy egzemplarz ciekawej emisji
Bolesława Kędzierzawego. Moneta wybita na cienkiej blasze, przez co
rysunek awersu przebija na rewers, jak na półbrakteatach. Awers:
napis w trzech wierszah oddzielonych liniami: BOL/EZL/AVS; Rewers:
postać księcia na majestacie, w koronie, trzymającego jabłko i berło
liliowate; w polach krzyżyk i trójkropek; Rzadkość w tak pięknym
stanie zachowania. Stronczyńśki 55.r, Kopicki 58 (R5)
PCGS MS62
Cena wywoławcza: 800 zł
6. Polska dzielnicowa, Leszek Bia
Białły( ?), Brakteat - biskup z
pastora
pastorałłem w prawo Piękny egzemplarz rzadkiej emisji znanej ze
skarbu z Krakowa. Minimalne ubytki kołnierza, złotawa patyna. Emisja
przypisywana Leszkowi Białemu pomimo legendy wskazującej na
Kazimierza. Według prof. Suchodolskiego zabieg ten miał na celu
legitymizację władzy Leszka w dzielnicy krakowskiej jako
spadkobiercy swego ojca Kazimierza Sprawiedliwego. Awers: na
półotoku liniowym półpostać biskupa w mitrze dwurożnej, trzymającego pastorał z krzywaśnią na wprost, w
otoku legenda: AZIMIR/DVX; Srebro, średnica 15mm, waga 0,13g. Haczewska-Paszkiewicz 1
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł
7. Polska dzielnicowa, Leszek Bia
Białły( ?), Brakteat - biskup
nad miastem Bardzo ładny egzemplarz z lekkimi pęknięciami,
niezaburzającymi jednak odbioru monety. Emisja znana ze skarbu z
Krakowa prawdopodobnie z czasów Leszka Białego. Awers: półpostać
biskupa w mitrze dwurożnej i płaszczu spiętym klejnotem,
trzymającego krzyż i pastorał z krzywaśnią zwróconą heraldycznie w
prawo, górująca na łuku nad miastem symbolizowanym przez trzy
wieże, z których środkowa jest masywna i wysoka, z kolei boczne
mniejsze z kopułowatymi zwieńczeniami. Srebro, średnica 17mm,
waga 0,11g. Haczewska-Paszkiewicz 5
Stan zachowania: ~
Cena wywoławcza: 500 zł
8.
Polska dzielnicowa, Leszek Bia
Białły( ?), Brakteat - ś w.
Szczepan Kolejny brakteat z grupy "AZIMIR" znany ze skarbu z
Krakowa. Pięknie zachowany, w nierównomiernej patynie.
Przedstawienie identyfikowane jako św. Szczepan. Awers: pod
trójarkadowym łukiem zwieńczonym wieżami postać mężczyzny
trzymającego gałązkę palmową, za nim w polu 4 kamienie. Po bokach
środkowej wieży dwie kule. Srebro, średnica 15mm, waga 0,11g.
Haczewska-Paszkiewicz 6
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 1 000 zł
9.
Ksi
Księęstwo
krakowsko-sandomierskie,
Boles
Bolesłław
V
Wstydliwy, Brakteat - r ycerz z gonfanonem Ładny, głęboko
wybity egzemplarz. Mocne ukruszenie kołnierza, zachodzące
częściowo na pole z wyobrażeniem. Ciekawe przedstawienie bogate
ikonograficznie. Moneta wybita zbarbaryzowanym stemplem, gdzie
strzała leży już nie na tle łuku, a między dwoma rządami perełek
symbolizujących cięciwę (szerzej na ten temat w: Garbaczewski
Ikonografia monet piastowskich, str.68-69 oraz Paszkiewicz Święty
Stanisław na denarze krakowskim z XIII wieku str. 124-125) Awers: w
otoku perełkowym rycerz w szyszaku piastowskim stojący w lewo,
trzyma gonfanon powiewający w lewo; za nim, w polu *O*O, przed
nim w polu strzała i swa wertykalne rzędy perełek; Srebro, średnica
17mm, waga 0,16g. Stronczyński 185, Kopicki 171 (R3)
Stan zachowania: ~
Cena wywoławcza: 300 zł

10.
Kujawy( ?), Brakteat II po
połłowa XIII wieku, Rycerz
trzymaj
trzymająący krzy
krzyżż i gonfanon Moneta z rzadkiej emisji znanej ze
stosunkowo niewielkiej liczby egzemplarzy. Ciekawe przedstawienie,
gdzie rycerz trzyma dwa ważne atrybuty - krzyż jako symbol
chrześcijaństwa oraz gonfanon jako oznakę państwowości. Częściowe
ukruszenie kołnierza niezachodzące na pole z przedstawieniem.
Emisja przypisywana Kujawom, najprawdopodobniej wzorowana na
emisji Zakonu Krzyżackiego, jednak odmienna ikonograficznie. Awers:
rycerz w szyszaku zwężającym się ku górze (typ Wielkopolski?),
stojący na wprost, trzyma gonfanon na długim drzewcu oraz krzyż;
Srebro, średnica 17 mm, waga 0,14 g. Kopicki -, Paszkiewicz Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 400 zł
11. Polska dzielnicowa, II po
połłowa XIII wieku, Brakteat ptak krocz
krocząący w lewo Bardzo ładny egzemplarz z delikatnymi
spękaniami. Patyna, nalot. Ciekawa typologicznie emisja o
nieokreślonej atrybucji. Motyw interpretowany jako ptak kroczący w
lewo z przedstawieniami w polach, jednak bez zaznaczonych skrzydeł.
Awers: ptak kroczący w lewo, przed nim, w polu półksiężyc, nad nim,
w polu krzyż o łukowatej belce poprzecznej. Srebro, średnica 15,2
mm, waga 0,17 g. Kopicki -, Przyłęk -, Wieleń Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
12. Mazowsze, Siemowit III lub Siemowit IV, Brakteat Gotycka litera S Brakteat z literą S przypisywany przez J.
Dutkowskiego (PN nr 58), mennictwu Siemowita III lub IV.
Zdecydowanie ponadprzeciętny egzemplarz, jak na dotychczasowo
oferowane na rynku aukcyjnym z bardzo dobrze zachowanym
rysunkiem i jedynie drobnym ubytkiem kołnierza. Awers: litera S z
rozchodzącymi się końcówkami; Srebro, średnica 15 mm, waga 0,17 g.
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
13. Mazowsze, Siemowit III lub Siemowit IV, Brakteat Gotycka ma
małła litera S Brakteat z literą S przypisywany przez J.
Dutkowskiego (PN nr 58), mennictwu Siemowita III lub IV.
Zdecydowanie ponadprzeciętny egzemplarz, jak na dotychczasowo
oferowane na rynku aukcyjnym z bardzo dobrze zachowanym
rysunkiem i jedynie drobnym ubytkiem kołnierza. Awers: litera S z
rozchodzącymi się końcówkami; Srebro, średnica 15 mm, waga 0,25 g.
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
14.
W ł adys
adysłław Ł okietek, Brakteat, Sandomierz - orze
orzełł
krocz
krocząący w lewo Bardzo ładny detal. Lekkie pęknięcie kołnierza
wchodzące na otok. Patyna, nalot. Awers: Orzeł z rozpostartymi
skrzydłami o 3 piórach, kroczący w lewo; Srebro, średnica 15 mm,
waga 0,17 g. Przyłęk 22, Kopicki 311.bs
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 500 zł
15. W ł adys
adysłław II Jagie
Jagiełł
łło,
o, Trzeciak bez daty, Kraków Bardzo
ładny egzemplarz. Moneta częściowo niedobita, co typowe dla tej
emisji. Odmiana z inicjałem władcy nad tarczą, bez dodatkowych
oznaczeń pod ramionami krzyża. Awers: w otoku perełkowym tarcza
typu francuskiego z podwójnym krzyżem - herbem dynastii
Jagiellonów, zwieńczona inicjałem W, w otoku zewnętrznym legenda:
+MONE°WLADISLAI; Rewers: w otoku perełkowym orzeł o pięciu
piórach w skrzydłach, z rozłożystym trójpiórowym ogonem i łapami o
3 szponach, z głową heraldycznie w prawo, w otoku zewnętrznym
legenda: +REG[] OLONIE; Kopicki 353 (R1)
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 100 zł

16.
Zygmunt I Star y, Grosz 1529, Kraków - POLONIE
Wyśmienity egzemplarz, częściowo niedobity, co częste w przypadku
groszy koronnych. Odmiana z rozetami przy herbie Odrowąż
Podskarbiego Wielkiego Koronnego Mikołaja Szydłowieckiego i
POLONIE w legendach. Awers: Pod ośmiofleuronową koroną z
klejnotami
w
kształcie
"x"
w
obręczy
legenda:
SIGISMVND/PRIM*REX/POLONIE/*herb Odrowąż*; Rewers: w otoku
perełkowym orzeł z głową heraldycznie w prawo, o 5 piórach w
każdym skrzydle, z czteroszponowymi łapami, z rozłożystym ogonem,
którego zewnętrzne pióra skierowane w dół, w otoku zewnętrznym
legenda: *MONETA*REGNI*POLONIE*1529; Kopicki 421, Kurpiewski
49 (R)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
17.
Zygmunt I Star y, Grosz 1545, Kraków - nieopisany
SIGIS•MVND Wyśmienity egzemplarz, lekko niedobity. Nieopisana
odmiana z błędem SIGIS•MVND. Ponadto rzadziej spotykany na rynku
wariant rewersu z ostatnimi piórami ogona skierowanymi w dół, tak
jak w roczniku 1529. Awers: Pod ośmiofleuronową koroną z
klejnotami w kształcie "x" między fleuronami i rzędem prostokątnych
klejnotów w obręczy legenda: SIGIS•MVND/PRIM*REX/POLONIE/*-*;
Rewers: w otoku perełkowym orzeł z głową heraldycznie w prawo, o
6 szerokich i 5 wąskich piórach w każdym skrzydle, z
czteroszponowymi łapami, z rozłożystym ogonem, którego
zewnętrzne pióra skierowane w dół, w otoku zewnętrznym legenda:
*MONETA+REGNI+POLONIE 1545; Kopicki 474, Kurpiewski Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
18. Zygmunt I Star y, Grosz 1546, Kraków - listki Ładny
egzemplarz rzadkiej odmiany z początku roku z listkami i typem
korony z roku poprzedniego. Moneta wybita poprawianym stemplem z
ponownie nabitym D w SIGISMVND. Awers: Pod ośmiofleuronową
koroną z klejnotami w kształcie "x" między fleuronami i rzędem
prostokątnych
klejnotów
w
obręczy
legenda:
SIGISMVND/PRIM*REX/POLONIE/*-*; Rewers: w otoku perełkowym
orzeł z głową heraldycznie w prawo, o 5 szerokich i 5 wąskich piórach
w każdym skrzydle, z czteroszponowymi łapami, z rozłożystym
ogonem, którego zewnętrzne pióra skierowane w dół, w otoku
zewnętrznym legenda: MONETA+REGNI+POLONIE+1546; Kopicki
426 (R3), Kurpiewski 56 (R4)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 200 zł
19.
Zygmunt I Star y, Pó
Półłgrosz 1513, W ilno - :13 NGC
MS64 Piękny, menniczy egzemplarz półgrosza Zygmunta Starego.
Odmiana ze skróconą datą. Awers: Pogoń - herb Wielkiego Księstwa
Litewskiego - w prawo, w otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku
legenda: +MONETA:SIGISMVNDI:13; Rewers: Orzeł - herb Korony
Królestwa Polskiego - na wprost z głową zwróconą heraldycznie w
prawo, w otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku legenda:
+MAGNI[]DVCIS:LITVANIE; Moneta doceniona najwyższą, spośród
dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Ostatni z grupy 4
egzemplarzy ogradowanych w NGC ( poprzednie 3 egzemplarze
zostały sprzedane na aukcjach RDA III, IV i V) Huletski-BagdonasDarashkevich 41.A (RVII), Ivanauskas 1S72-4, Kopicki 3139 (R),
Kurpiewski 108 (R)
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 300 zł
20. Zygmunt I Star y, Grosz dla ziem pruskich 1528, Toru
Toruńń
Piękny egzemplarz. Lekko zdwojone bicie. Dwa mennicze spękania
blachy. Pierwszy rocznik groszy dla ziem pruskich. Odmiana z
końcówkami legend PRVSS/PRVSS. Awers: w otoku perełkowym
orzeł Prus Królewskich, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczęta
rozetką: GROSS*COMV*TERR*PRVSS*15Z8; Rewers: w otoku
perełkowym popiersie królewskie w koronie i zbroi płytowej, w prawo,
w otoku zewnętrznym legenda: *SIGIS*I*REX*PO*DO*TOCI*PRVSS;
Kopicki 3081 (R1), Kurpiewski 259 (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł

21. Zygmunt I Star y, Grosz 1538, Gda
Gdańńsk - PRVSS Ładny,
naturalny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: ukoronowany herb
Gdańska w otoku perełkowym, w otoku zewnętrznym legenda
rozpoczęta znakiem menniczym: GROSSVS•CIVI•GEDANEN•1538;
Rewers: popiersie Zygmunta Starego zbroi, czepcu i koronie, w prawo
w
otoku
perełkowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
*SIGIS•I•REX•POLO•DO•TO•PRVSS; Kopicki 7322, Kurpiewski 479
(R)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 100 zł

22.
Zygmunt I Star y, Grosz 1548 Gda
Gdańńsk - rzadko
rzadkość
ść PRV Piękny, okołomenniczy egzemplarz.
Najrzadszy, ostatni, rocznik groszy gdańskich Zygmunta Starego. Nieopisana u Kurpiewskiego odmiana z
końcówką legendy rewersu PRV, notowana dopiero w specjalistycznym katalogu Corpus Nummorum
Gedanensis. Pozycja godna polecenia do nawet najbardziej zaawansowanych zbiorów, sporadycznie notowana
na rynku. Awers: w otoku perełkowym ukoronowany herb Gdańska, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczęta
od rozetki, z interpunkcją w postaci trójlistków: GROSS CIVI GEDANENS 1548; Rewers: w otoku perełkowym
popiersie królewskie w zbroi i płaszczu, koronie i czepcu, w prawo, w otoku zewnętrznym legenda z interpunkcją
w postaci trójlistków: *SIGIS I REX POLO DO TO PRV; Kopicki 7326 (R7), Kurpiewski-, CNG 65.a,
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 4 000 zł
23. Zygmunt II August, Czworak 1566, W ilno - nieopisana
przebitka DI/ VCAT Ładny, częściowo niedobity egzemplarz z
dobrze zachowanym połyskiem menniczym. Drobne wady blachy,
patyna, nalot. Odmiana z końcówkami legend L/LI w nieopisanym u
Ivanauskasa wariancie z przebitką w legendzie rewersu gdzie na literę
I nabito V w DVCAT. Awers: w otoku perełkowym popiersie
królewskie w koronie i zbroi płytowej, w prawo, w zewnętrznym otoku
legenda z interpunkcją w postaci trójlistków: SIGIS AVG D G REX PO MAG DVX L; Rewers: w otoku perełkowym
ukoronowane herby Wielkiego Księstwa Litewskiego i Słupy Giedymina - historyczny herb Litwy, po bokach
korony trójlistki; pod tarczami oznaczenie nominału IIII, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami:
MONETA MAGNI DI/VCAT LI 1566; Ivanauskas -, Kopicki 3311 (R1), Kurpiewski 854 (R)
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 300 zł
24.
Zygmunt II August, Czworak 1566, W ilno - L /LIT
Wyśmienity egzemplarz czworaka z drugiego rocznika bicia. Odmiana
z końcówkami legend L/LIT, w wariancie wyróżnionym przez
Ivanauskasa z uwagi na małe punce N i C na rewersie oraz mniejszą
Pogoń w tarczy. Wspaniale wybite detale czynią z niniejszego
egzemplarza pozycję okazową pokazującą doskonale wygląd tego
nominału. Awers: w otoku perełkowym popiersie królewskie w
koronie i zbroi płytowej, w prawo, w zewnętrznym otoku legenda z interpunkcją w postaci trójlistków: SIGIS AVG
D G REX PO MAG DVX L; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowane herby Wielkiego Księstwa Litewskiego i
Słupy Giedymina - historyczny herb Litwy, po bokach korony trójlistki; pod tarczami oznaczenie nominału IIII, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI DVCAT LIT 1566; Ivanauskas 10SA482, Kopicki 3311 (R1), Kurpiewski 855 (R)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

25.
Zygmunt II August, Czworak 1566, W ilno - L /LIT
Bardzo ładny, lekko niedobity egzemplarz czworaka z drugiego
rocznika bicia. Odmiana z końcówkami legend L/LIT, w wariancie
wyróżnionym przez Ivanauskasa z uwagi na duże punce N i C na
rewersie oraz większą Pogoń w tarczy. Awers: w otoku perełkowym
popiersie królewskie w koronie i zbroi płytowej, w prawo, w
zewnętrznym otoku legenda z interpunkcją w postaci trójlistków:
SIGIS AVG D G REX PO MAG DVX L; Rewers: w otoku perełkowym
ukoronowane herby Wielkiego Księstwa Litewskiego i Słupy
Giedymina - historyczny herb Litwy, po bokach korony trójlistki; pod
tarczami oznaczenie nominału IIII, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI DVCAT LIT 1566;
Ivanauskas 10SA17-3, Kopicki 3311 (R1), Kurpiewski 855 (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
26. Zygmunt II August, Trojak 1562, W ilno - por tretowy
LI/LITV Rzadka, pierwsza emisja trojaków Zygmunta Augusta. Jedyny
rocznik bicia trojaków z popiersiem królewskim. Patyna, nalot.
Odmiana z końcówkami legend LI/LITV. Awers: w otoku perełkowym
ukoronowane popiersie królewskie w zbroi płytowej, w prawo, po
bokach popiersia data 15-6Z, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX POLO MAG DVX LI; Rewers:
w otoku perełkowym przedzielonym Słupami Giedymina Pogoń w
lewo, pod nią oznaczenie nominału III, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: GROSSVS TRIPL-MAG DVCA LITV; Kopicki
3303 (R5), Kurpiewski 808 (R3),Ivanauskas 9SA2-1 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 4 000 zł
27. Zygmunt II August, Trojak 1562, W ilno - L /LI Bardzo
ładny egzemplarz z lekkim nalotem. Odmiana z końcówkami legend
L/LI z trzecim typem korony wg typologii Ivanauskasa. Typowe, lekkie
niedobicie. Awers: w otoku perełkowym ukoronowany monogram SA,
po jego bokach data 15-6Z, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX PO MAG DVX L; Rewers: w
otoku perełkowym przedzielonym Słupami Giedymina Pogoń w lewo,
w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR
TRIP-MAG DVCA LI; Ivanauskas 9SA81-3, Kopicki 3304, Kurpiewski
817 (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
28. Zygmunt II August, Trojak 1563, W ilno - L /LI Ładny
egzemplarz z lekkiej końcówki blachy. Dobrze zachowany połysk
menniczy, patyna, nalot. Odmiana z końcówkami legend L/LI, z D G i
PO w legendzie awersu. Awers: w otoku perełkowym ukoronowany
monogram SA, po jego bokach data 15-63, w zewnętrznym otoku
legenda przedzielona trójlistkami i znakiem Topór Gabriela Tarły
zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG D G-REX PO M D L; Rewers:
w otoku perełkowym ukoronowana ozdobna tarcza z Pogonią w lewo
i oznaczeniem nominału III, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona trójlistkami: GROSS AR TRIP MAG DVCA LI; Ivanauskas
9SA36-7, Kopicki 3306, Kurpiewski 829 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
29. Zygmunt II August, Trojak 1563, W ilno - LIT/L NGC
AU58 Piękny egzemplarz z minimalnym, menniczym uszkodzeniem
blachy. Dobrze zachowany połysk menniczy, patyna, nalot. Odmiana z
końcówkami legend LIT/L, z D G i PO w legendzie awersu. Awers: w
otoku perełkowym ukoronowany monogram SA, po jego bokach data
15-63, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami i
znakiem Topór Gabriela Tarły zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG
D G REX-PO M D LIT; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana
ozdobna tarcza z Pogonią w lewo i oznaczeniem nominału III, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR
TRIP MAG DVCA L; Ivanauskas 9SA40-7, Kopicki 3306, Kurpiewski
836 (R)
NGC AU58 3-MAX
Cena wywoławcza: 400 zł

30. Zygmunt II August, Trojak 1564, W ilno - L /L NGC MS65 Wyśmienity, menniczy egzemplarz.
Minimalnie przesunięte bicie, które zaowocowało lekkim niedobiciem. Odmiana z końcówkami legend L/L. Awers:
w otoku perełkowym ukoronowany monogram SA, po jego bokach data 15-64, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona trójlistkami i znakiem Topór Gabriela Tarły zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG D G-REX POLO
M D L; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana ozdobna tarcza z Pogonią w lewo i oznaczeniem nominału III,
w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR TRIP MAG DVCA L; Ivanauskas 9SA50-8,
Kopicki 3307 (R), Kurpiewski 839 (R)
Stan zachowania: NGC MS65
Cena wywoławcza: 2 000 zł
31.
Zygmunt II August, Trojak 1564, W ilno - L /L NGC
MS63 Wyśmienity egzemplarz o okazowej prezencji. Przyjemna dla
oka patyna. Odmiana z końcówkami legend L/L. Moneta wybita lekko
podczyszczonym stemplem awersu. Awers: w otoku perełkowym
ukoronowany monogram SA, po jego bokach data 15-64, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami i znakiem Topór
Gabriela Tarły zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG D G-REX
POLO M D L; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana ozdobna tarcza z Pogonią w lewo i oznaczeniem
nominału III, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR TRIP MAG DVCA L;
Ivanauskas 9SA50-8, Kopicki 3307 (R), Kurpiewski 839 (R)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 1 200 zł
32.
Zygmunt II August, Trojak 1564, W ilno - L /L NGC
MS62 Piękny egzemplarz z lekkimi menniczymi wadami blachy.
Odmiana z końcówkami legend L/L. Moneta wybita czyszczonym
stemplem awersu, co zaowocowało wypukłymi "rysami" w tle. Awers:
w otoku perełkowym ukoronowany monogram SA, po jego bokach
data 15-64, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami i
znakiem Topór Gabriela Tarły zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG
D G-REX POLO M D L; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana
ozdobna tarcza z Pogonią w lewo i oznaczeniem nominału III, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR
TRIP MAG DVCA L; Ivanauskas 9SA50-8, Kopicki 3307 (R),
Kurpiewski 839 (R)
NGC MS62
Cena wywoławcza: 1 000 zł
33. Zygmunt II August, Trojak 1564, W ilno - L /L Piękny
egzemplarz. Odmiana z końcówkami legend L/L. Awers: w otoku
perełkowym ukoronowany monogram SA, po jego bokach data 15-64,
w zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami i znakiem
Topór Gabriela Tarły zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG D GREX POLO M D L; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana
ozdobna tarcza z Pogonią w lewo i oznaczeniem nominału III, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR
TRIP MAG DVCA L; Ivanauskas 9SA50-8, Kopicki 3307 (R),
Kurpiewski 839 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

34. Zygmunt II August, Trojak 1564, W ilno - L /L Ładny
egzemplarz w ciemnej patynie. Odmiana z końcówkami legend L/L.
Awers: w otoku perełkowym ukoronowany monogram SA, po jego
bokach data 15-64, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona
trójlistkami i znakiem Topór Gabriela Tarły zarządcy mennicy
wileńskiej: SIGIS AVG D G-REX POLO M D L; Rewers: w otoku
perełkowym ukoronowana ozdobna tarcza z Pogonią w lewo i
oznaczeniem nominału III, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona
trójlistkami: GROSS AR TRIP MAG DVCA L; Ivanauskas 9SA50-8,
Kopicki 3307 (R), Kurpiewski 839 (R)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 200 zł
35. Zygmunt II August, Trojak 1564, W ilno - L /LI Ładny
egzemplarz. Dobrze zachowany połysk menniczy, patyna, nalot.
Odmiana z końcówkami legend L/LI. Awers: w otoku perełkowym
ukoronowany monogram SA, po jego bokach data 15-64, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona trójlistkami i znakiem Topór
Gabriela Tarły zarządcy mennicy wileńskiej: SIGIS AVG D G-REX
POLO M D L; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana ozdobna
tarcza z Pogonią w lewo i oznaczeniem nominału III, w zewnętrznym
otoku legenda przedzielona trójlistkami: GROSS AR TRIP MAG DVCA
LI; Ivanauskas 9SA51-8, Kopicki 3307 (R), Kurpiewski 841 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
36. Zygmunt II August, Grosz na stop
stopęę polsk
polskąą 1546, W ilno
- rzadko
rzadkość
ść data w otoku Naturalny, obiegowy egzemplarz. Ślady
czyszczenia. Rzadka odmiana z datą w otoku zamiast nad
monogramem królewskim i Słupami Giedymina. Moneta mimo
słabszego stanu zachowania godna uwagi ze względu na swą
rzadkość. Ciekawy wariant awersu z przebitką V na X w DVX. Awers:
w otoku perełkowym ukoronowane popiersie królewskie w zbroi
płytowej, w prawo, w otoku zewnętrznym i pod popiersiem legenda przedzielona listkami: SIGIS AVG REX POLO
MAG/DX/VX LIT; Rewers: w otoku perełkowym przedzielonym ukoronowanymi monogramem królewskim i
Słupami Giedymina Pogoń w lewo, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona listkami: MONE MAG DVC
LITVA 1546; Ivanauskas 5SA2-1 RRR), Kopicki 327 (R4), Kurpiewski 758 (R1)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 700 zł
37.
Zygmunt II August, Grosz na stop
stopęę polsk
polskąą 1567,
Tykocin - L /LIT Ładny egzemplarz. Przedostatni rocznik gorszy na
stopę polską bitych w Tykocinie. Lekko niedobity centralnie. Awers: w
otoku perełkowym ukoronowane popiersie królewskie w zbroi
płytowej, w prawo, w otoku zewnętrznym i pod popiersiem legenda z
trójlistkiem po SIGIS: SIGIS-•AVG•REX•/POLO+MAG/•DVX•L•;
Rewers: w otoku perełkowym przedzielonym ukoronowanymi
monogramem królewskim i Słupami Giedymina, po bokach których
data 15-67, Pogoń w lewo, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona listkami: MONETA MAGNI DVCA LIT•; Ivanauskas
5SA54-18, Kopicki 3286 (R), Kurpiewski 772 (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
38.
Zygmunt II August, Grosz na stop
stopęę litewsk
litewskąą 1546,
W ilno - LIT/LITVA Bardzo ładny egzemplarz rzadszego rocznika.
Patyna, nalot. Drugi rocznik groszy na stopę litewską Awers: w otoku
perełkowym ukoronowane popiersie królewskie w zbroi płytowej, w
prawo, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona listkami: SIGIS
AVG REX POL MAG DVX LIT; Rewers: w otoku perełkowym
przedzielonym Słupami Giedymina Pogoń w lewo, pod nią rok 1546;
w zewnętrznym otoku legenda przedzielona listkami: MONETA
MAGNI-DVCAT 9 LITVA; Ivanauskas 6SA12-6, Kopicki 3293 (R3),
Kurpiewski 788 (R2)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł

39. Zygmunt II August, Pó
Półłgrosz 1546, W ilno - star y typ
or
orłła L /LITV Piękny, lekko niedobity centralnie egzemplarz. Odmiana
ze starym typem orła, który w tym roczniku jest zastępowany przez
typ, który towarzyszy półgroszom litewskim Zygmunta Augusta do
końca ich bicia. Wariant z końcówkami legend L/LITV. Awers: w otoku
perełkowym orzeł o masywnym korpusie, z głową heraldycznie w
prawo, o 8 piórach w każdym skrzydle, z wąskim trójpiórowym
ogonem, o czteroszponiastych łapach, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX P MAG DVX L; Rewers: w
otoku perełkowym Pogoń w lewo, pod nią data 1546, w otoku
zewnętrznym legenda przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI
DVCAT9 LITV; Ivanauskas 4SA268-5, Kopicki 3237 (R2), Kurpiewski
665 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
40. Zygmunt II August, Pó
Półłgrosz 1546, W ilno - L /LITV bez
P Piękny, lekko niedobity centralnie egzemplarz, wada blachy.
Odmiana ze starym typem orła, który w tym roczniku jest
zastępowany przez typ, który towarzyszy półgroszom litewskim
Zygmunta Augusta do końca ich bicia. Wariant z końcówkami legend
L/LITV bez litery P oznaczającej Polskę w legendzie awersu. Awers: w
otoku perełkowym orzeł o masywnym korpusie, z głową heraldycznie
w prawo, o 8 piórach w każdym skrzydle, z wąskim trójpiórowym
ogonem, o czteroszponiastych łapach, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX ^ MAG DVX L; Rewers: w
otoku perełkowym Pogoń w lewo, pod nią data 1546, w otoku
zewnętrznym legenda przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI
DVCAT9 LITV; Ivanauskas 4SA196-10, Kopicki 3237 (R2), Kurpiewski
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
41. Zygmunt II August, Pó
Półłgrosz 1551, W ilno - LI/LITVA
NGC MS65 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Moneta doceniona
najwyższą, spośród dotychczas nadanych notą, w gradingu NGC.
Odmiana z końcówkami legend LI/LITVA. Awers: w otoku
perełkowym orzeł o wąskim korpusie, z głową heraldycznie w prawo,
o 10 piórach w każdym skrzydle, z rozłożystym ogonem, o
czteroszponiastych łapach, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX PO MAG DVX LI; Rewers: w otoku perełkowym Pogoń w lewo, pod nią
data 1551, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI DVCAT9 LITVA;
Ivanauskas 4SA46-13 (R), Kopicki 3243, Kurpiewski 677 (R1)
NGC MS65 MAX
Cena wywoławcza: 300 zł
42. Zygmunt II August, Pó
Półłgrosz 1553, W ilno - LI/LITVA
NGC MS66 Wyśmienity, menniczy egzemplarz rzadszego rocznika.
Moneta doceniona najwyższą, spośród dotychczas nadanych notą, w
gradingu NGC. Odmiana z końcówkami legend LI/LITVA. Awers: w
otoku perełkowym orzeł o wąskim korpusie, z głową heraldycznie w
prawo, o 10 piórach w każdym skrzydle, z rozłożystym ogonem, o
czteroszponiastych łapach, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX PO MAG DVX LI; Rewers: w otoku perełkowym Pogoń w lewo, pod nią
data 1553, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI DVCAT9 LITVA;
Ivanauskas 4SA50-16 (RR), Kopicki 3245 (R3), Kurpiewski 680 (R3)
NGC MS66 MAX
Cena wywoławcza: 300 zł
43. Zygmunt II August, Pó
Półłgrosz 1557, W ilno - LI/LITVA
NGC MS66 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Moneta doceniona
najwyższą, spośród dotychczas nadanych notą, w gradingu NGC.
Odmiana z końcówkami legend LI/LITVA. Awers: w otoku
perełkowym orzeł o wąskim korpusie, z głową heraldycznie w prawo,
o 10 piórach w każdym skrzydle, z rozłożystym ogonem, o
czteroszponiastych łapach, w otoku zewnętrznym legenda
przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG REX PO MAG DVX LI; Rewers: w otoku perełkowym Pogoń w lewo, pod nią
data 1557, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona trójlistkami: MONETA MAGNI DVCAT9 LITVA;
Ivanauskas 4SA68-16, Kopicki 3249, Kurpiewski 691 (R)
NGC M66 MAX
Cena wywoławcza: 300 zł

44. Zygmunt II August, Pó
Półłgrosz 1564, W ilno - LI/LITVA
NGC MS65 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Moneta doceniona
najwyższą, spośród dotychczas nadanych notą, w gradingu NGC.
Odmiana z końcówkami legend LI/LITVA, bez krzyżyka w legendzie
rewersu, z orłem bez korony. Awers: w otoku perełkowym orzeł o
wąskim korpusie, z głową heraldycznie w prawo, o 10 piórach w
każdym skrzydle, z rozłożystym ogonem, o czteroszponiastych łapach,
w otoku zewnętrznym legenda przedzielona trójlistkami: SIGIS AVG
REX POLO M D LI; Rewers: w otoku perełkowym Pogoń w lewo, pod
nią data 1564, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona
trójlistkami i herbem Topór Gabriela Tarły: MONETA MAGNI-DVCAT9
LITVA; Ivanauskas 4SA161-43 (RR), Kopicki 3271, Kurpiewski 745 (R)
NGC MS65 MAX
Cena wywoławcza: 300 zł

45. Zygmunt II August, Trojak 1557, Gda
Gdańńsk - NGC MS64 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Lekko
niedobity. Odmiana bez wewnętrznego otoku na rewersie. Pierwszy rocznik trojaków bitych w Gdańsku za
czasów
panowania
Zygmunta
Augusta.
Awers:
napis
w
czterech
wierszach:
+III+/GROS•AR/TRIP•CIVI/GEDANEN; niżej przedzielona tarczą typu polskiego z herbem Gdańska data:
+15=57[]; Rewers: popiersie królewskie w koronie i zbroi płytowej, w prawo, w otoku legenda:
SIGIS•AVG•REX•PO•D•PRVS[]; Iger G.57.2.a (R3), Kopicki 7368 (R3), Kurpiewski 959 (R2)
Stan zachowania: NGC MS64
Cena wywoławcza: 5 000 zł
46.
Henr yk III Walezy, 1/4 franka 1587, Rouen Piękny,
okołomenniczy egzemplarz 1/4 franka. Rzadko spotykana mennica
Rouen. Patyna, nalot. Awers: w otoku perełkowym popiersie
królewskie w wieńcu laurowym i zbroi, w prawo, pod popiersiem
oznaczenie mennicy - B, w otoku zewnętrznym legenda: FRANCO
ET•POL•REX•HENRICVS•III•D:G•; Rewers: w otoku perełkowym
cztery lilie idące od inicjału H, w otoku zewnętrznym legenda:
SIT•NOMEN•DOMINI•BENE DICTVM•1587•; Kopicki 10292 (R2),
Duplessy 1132
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 400 zł
47. Obl
Oblęż
ężenie
enie gda
gdańńska, Grosz 1577 - bez znaków Piękny
egzemplarz z końcówki blachy. Dobrze zachowany połysk menniczy,
zwłaszcza na awersie, co rzadkie przy tej emisji. Grosz wybity podczas
oblężenia miasta przez wojska Batorego, którego władzy Gdańsk nie
chciał się podporządkować. Odmiana bez znaku Waltera Tallemanna,
a więc wybita jeszcze za czasów zarządu nad mennicą Kacpra Goebla
którego zwolniono po około dwóch miesiącach produkcji w związku z
doniesieniami o nadużyciach menniczych. Monety wyemitowane przez
Gdańsk w okresie oblężenia stanowią dziś ciekawą pamiątkę
historyczną, a ich ciekawa szata graficzna, zwłaszcza postać Jezusa na
rewersie sprawia, że należą do najbardziej charakterystycznych emisji
polskich. Awers: w otoku sznurowym ukoronowany herb miasta, po
którego bokach data 15-77, w zewnętrznym otoku legenda
rozpoczęta od czteropłatkowej rozety: GROSSVS*CIVI*GEDANENSIS;
Rewers: w otoku sznurowym postać Jezusa w szacie, trzymającego
jabłko królewskie i dłoń w geście błogosławienia, w zewnętrznym
otoku legenda: *DEFENDE*NOS*CHRISTE*; Kopicki 7388 (R3),
Kurpiewski 345 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł

48. Obl
Oblęż
ężenie
enie gda
gdańńska, Grosz 1577, Gda
Gdańńsk - rzadko
rzadkość
ść
pier wsza
emisja
Tallemanna Obiegowy egzemplarz z
minimalnym, menniczym uszczerbkiem blachy. Grosz wybity podczas
oblężenia miasta przez wojska Batorego, którego władzy Gdańsk nie
chciał się podporządkować. Odmiana bez znaku Waltera Tallemanna,
jednak stylistycznie zdradzająca produkcję za jego czasu, o czym pisał
już hr. Hutten-Czapski. Emisja Tallemanna bez znaku kawka z charakterystyczną końcówką legendy GEDANENS
(znaną z odmiany z kawkami po obu stronach) jest drugą najrzadszą emisją oblężniczych groszy z 1577 roku.
Już Kurpiewski ocenił ją na wysokie R5 dając stopień rzadkości R6 tylko dwóm odmianom ze znakiem
Tallemanna po obu stronach. Monety wyemitowane przez Gdańsk w okresie oblężenia stanowią dziś ciekawą
pamiątkę historyczną, a ich ciekawa szata graficzna, zwłaszcza postać Jezusa na rewersie sprawia, że należą do
najbardziej charakterystycznych emisji polskich. Awers: w otoku sznurowym ukoronowany herb miasta, po
którego bokach data 15-77, w zewnętrznym otoku legenda: •GROSSVS•CIVI•GEDANENS; Rewers: w otoku
sznurowym postać Jezusa w szacie, trzymającego jabłko królewskie i dłoń w geście błogosławienia, w
zewnętrznym otoku legenda: DEFENDE*NOS*CHRISTE; Kopicki 7388 (R3), Kurpiewski 347 (R5)
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 3 000 zł
49.
Stefan Bator y, Trojak 1584, Olkusz - NGC MS63
Wyśmienity menniczy egzemplarz. Odmiana bez dodatków znaków i
inicjałów. Charakterystyczny wariant z krzyżykami w legendzie
rewersu. Moneta doceniona najwyższą, spośród dotychczas nadanych,
notą w gradingu NGC. Awers: ukoronowane popiersie królewskie w
zbroi
płytowej,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
•STEPHA•D•G•REX•POL•M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału III,
pod nim w rzędzie Orzeł Korony, herb Smocze Zęby Batorych w
ozdobnym kartuszu i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej
legenda w trzech wierszach: GROS+ARG/TRIP+REG/POLONIAE; pod
legendą herb Przegonia w tarczy herbowej, po której bokach data 1584 i inicjały I-D Jana Dulskiego herbu Przegonia - Podskarbiego
Wielkiego Koronnego w latach 1581-1590. Iger O.84.1.d (R1), Kopicki
524 (R1), Kurpiewski 169 (R1)
NGC MS63 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
50. Stefan Bator y, Grosz 1580 Olkusz - rzadko
rzadkość
ść Glaubicz
w tarczy Obiegowy egzemplarz bardzo rzadkiego grosza Batorego.
Patyna, nalot, wady blachy. Grosz z pierwszej połowy roku 1580, z
herbem Glaubicz Jakuba Rokossowskiego, który pełnił urząd
Podskarbiego Wielkiego Koronnego tylko w tym jednym roku. Mimo
słabszego stanu zachowania moneta warta uwagi ze względu na swą
rzadkość, zgodnie docenianą przez twórców katalogów. Rocznik 1580
z herbem Glaubicz niezależnie od nominału należy do najbardziej poszukiwanych monet Batorego. Pozycja
sporadycznie pojawiająca się w handlu. Awers: w otoku sznurowym popiersie królewskie w koronie i zbroi w
prawo, w otoku zewnętrznym legenda: •STEPHANVS•D•G•REX•POLONIAE•; Rewers: w otoku sznurowym
ukoronowane tarcze herbowe typu polskiego z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Glaubicz Podskarbiego Rokossowskiego; po bokach korony dwie kule, w zewnętrznym otoku legenda:
GROS•NO•REG•POLO•1580•; Hutten-Czapski 10126 (R6), Kopicki 494 (R8), Kurpiewski 76 (R8), Tyszkiewicz
60 Mk
Stan zachowania: 4/4+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
51.
Stefan Bator y, Trojak 1582, W ilno - nieopisany
wariant Ładny egzemplarz z lekkimi wadami blachy. Nieopisany u
Igera wariant z końcówkami legend L/LIT bez interpunkcji przed i po
herbie Leliwa Podskarbiego Wielkiego Litewskiego Jana Hlebowicza.
Awers: ukoronowane popiersie królewskie w zbroi płytowej, w prawo,
w otoku legenda: STEP•D•G•REX-PO•M•D•L•; Rewers: oznaczenie
nominału III, pod nim w rzędzie Orzeł Korony, herb Smocze Zęby
Batorych w ozdobnym kartuszu i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego, pod nimi przedzielona dołem kartusza data 15-8Z, niżej
legenda w trzech wierszach: GROS•ARG•/TRIP•M•D•/LIT; Iger
V.82.1.- (R), Kopicki 3368 (R), Kurpiewski 301 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

52.
Stefan Bator y, Trojak 1583, W ilno - Leliwa pod
popiersiem Piękny egzemplarz z lekkim zdwojeniem bicia. Odmiana
z herbem Leliwa Podskarbiego Wielkiego Litewskiego Jana
Hlebowicza pod popiersiem. Awers: ukoronowane popiersie
królewskie w zbroi płytowej, w prawo, w otoku legenda:
STEP•D•G•REX-PO•M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim w rzędzie Orzeł Korony, herb Smocze Zęby Batorych w ozdobnym
kartuszu i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod nimi
przedzielona dołem kartusza data 15-8Z, niżej legenda w trzech
wierszach: GROS•ARG/TRIP•M•D/LIT•; Iger V.83.1.a (R), Kopicki
3370 (R), Kurpiewski 305 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
53.
Stefan Bator y, Trojak 1585, W ilno - Herb Lis pod
popiersiem Bardzo ładny egzemplarz, lekko niedobity. Odmiana z
herbem Lis Kanclerza Wielkiego Litewskiego Lwa Sapiehy pod
popiersiem. Awers: ukoronowane popiersie królewskie w zbroi
płytowej, w prawo, w otoku legenda rozdzielona herbem Lis:
STEP•D•G•REX-PO M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim w rzędzie Orzeł Korony, herb Smocze Zęby Batorych w ozdobnym
kartuszu i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, pod nimi
przedzielona dołem kartusza data 15-85, niżej legenda w trzech
wierszach z listkami po bokach LIT: GROS•ARG/TRIP M•D/LIT; Iger
V.85.2.b (R), Kopicki 3376 (R), Kurpiewski 313 (R1)
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 200 zł
54.
Stefan Bator y, Trojak 1586, W ilno - Herb Lis pod
popiersiem Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z herbem Lis
Kanclerza Wielkiego Litewskiego Lwa Sapiehy pod popiersiem.
Awers: ukoronowane popiersie królewskie w zbroi płytowej, w prawo,
w otoku legenda rozdzielona herbem Lis: STEP•D•G REX-PO M D L;
Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim w rzędzie Orzeł Korony,
herb Smocze Zęby Batorych w ozdobnym kartuszu i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, pod nimi przedzielona dołem kartusza data 1586, niżej legenda w trzech wierszach z listkami po bokach LIT:
GROS•ARG/TRIP•M•D/LIT; Iger V.86.2.a (R), Kopicki 3378 (R),
Kurpiewski 315 (R1)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
55.
Stefan Bator y, Grosz 1579, Gda
Gdańńsk Bardzo ładny
egzemplarz. Drugi i zarazem ostatni rocznik groszy bitych w Gdańsku
za czasów panowania w RON-a Stefana Batorego. Awers: w otoku
perełkowym ukoronowany herb Gdańska w ozdobnym kartuszu
zwieńczonym palmą, po jego bokach skrót daty 7-9, w otoku
zewnętrznym legenda zakończona znakiem "pierścień" Jana i Kacpra
Goebl'ów
dzierżawców
miejskiej
mennicy:
•GROSSVS•CIVI•GEDANENSIS•-•; Rewers: w otoku sznurowym
popiersie w koronie i zbroi płytowej z widocznymi sześcioma guzami
zapięcia
na
kołnierzu,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•STEPHAN•D:G•REX•POL•D•P•; Kopicki 7433 (R2), Kurpiewski 380
(R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
56.
Stefan Bator y, Grosz 1579, Gda
Gdańńsk Obiegowy
egzemplarz. Drugi i zarazem ostatni rocznik groszy bitych w Gdańsku
za czasów panowania w RON-a Stefana Batorego. Awers: w otoku
perełkowym ukoronowany herb Gdańska w ozdobnym kartuszu
zwieńczonym palmą, po jego bokach skrót daty 7-9, w otoku
zewnętrznym legenda zakończona znakiem "pierścień" Jana i Kacpra
Goebl'ów
dzierżawców
miejskiej
mennicy:
•GROSSVS•CIVI•GEDANENSIS•-•; Rewers: w otoku sznurowym
popiersie w koronie i zbroi płytowej z widocznymi sześcioma guzami
zapięcia
na
kołnierzu,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•STEPHAN•D:G•REX•POL•D•P•; Kopicki 7433 (R2), Kurpiewski 380
(R1)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł

57. Stefan Bator y, Trojak 1583, Ryga - nieopisany wariant
Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Nieopisany u Igera wariant z
kropkami i okręgami w legendzie rewersu. Awers: oznaczenie
nominału III pomiędzy gwiazdkami pięcioramiennymi, pod nim herb
Rygi, rozdzielający daty 15-83 i początek legendy GR-OS, pod nim
dalsze 3 wiersze legendy: ARG•TRIP/CIVI•RI/•GEИ°; Rewers:
ukoronowane popiersie królewskie z pięcioma klejnotami w obręczy
korony, w zbroi płytowej, w prawo, w otoku legenda:
•STEP°D:G°REX°PO:D:L•• Iger R.83.1.- (R1), Kopicki 8092 (R),
Kurpiewski 443 (R1)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł

58. Stefan Bator y, Trojak 1584, Ryga - NGC MS65 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Nieopisany u
Igera wariant interpunkcji awersu i rewersu. Moneta doceniona najwyższą, spośród dotychczas nadanych, notą
w gradingu NGC. Awers: oznaczenie nominału III pomiędzy rozetkami pięciopłatkowymi, pod nim herb Rygi,
rozdzielający daty 15-84 i początek legendy GR-OS, pod nim dalsze 3 wiersze legendy: ARG:TRIP/CIVI:RI/
•GEN•; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie z pięcioma klejnotami w obręczy korony, w zbroi płytowej, w
prawo, w otoku legenda: STEP:D:G:REX•PO:D:L•; Iger R.84.1.- (R1), Kopicki 8093 (R), Kurpiewski Stan zachowania: NGC MS65 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
59.
Stefan Bator y, Trojak 1586, Ryga - du
dużża g
głłowa
nieopisany wariant Ładny egzemplarz z dość dobrze zachowanym
połyskiem menniczym. Patyna, nalot. Odmiana z popiersiem o dużej
głowie, w nieopisanym u Igera wariancie bez interpunkcji po CIVI.
Awers: oznaczenie nominału III pomiędzy liliami, pod nim herb Rygi,
rozdzielający daty 15-86 i początek legendy GR-OS, pod nim dalsze 3
wiersze legendy z interpunkcją w postaci rombów: ARG•TRIP/CIVI
RI•/+GE+; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie z licznymi
klejnotami w obręczy korony, w zbroi płytowej, w prawo, w otoku
legenda z interpunkcją w postaci rombów: STEP•D•G•REX•P•D•L•;
Iger R.86.1.- (R), Kopicki 8097 (R), Kurpiewski Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 100 zł

60. Stefan Bator y, Trojak 1586, Ryga - ma
małła g
głłowa NGC MS66* Wyśmienity, okazowy egzemplarz.
Odmiana z popiersiem o małej głowie, w nieopisanym u Igera wariancie interpunkcji z samych rombów na
rewersie. Moneta doceniona najwyższą, spośród dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Awers:
oznaczenie nominału III pomiędzy liliami, pod nim herb Rygi, rozdzielający daty 15-86 i początek legendy GROS, pod nim dalsze 3 wiersze legendy z interpunkcją w postaci rombów: ARG•TRIP/CIVI•RI•/+GE+; Rewers:
ukoronowane popiersie królewskie z licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi płytowej, w prawo, w otoku
legenda z interpunkcją w postaci rombów: STEP•D•G•REX•P•D•L•; Iger R.86.2.- (R), Kopicki 8097 (R),
Kurpiewski 454 (R)
Stan zachowania: NGC MS66* MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
61. Stefan Bator y, Trojak 1586, Ryga - ma
małła g
głłowa NGC
MS63 Piękny, menniczy egzemplarz. Odmiana z popiersiem o małej
głowie, w nieopisanym u Igera wariancie interpunkcji z samych
rombów na rewersie. Awers: oznaczenie nominału III pomiędzy liliami,
pod nim herb Rygi, rozdzielający daty 15-86 i początek legendy GROS, pod nim dalsze 3 wiersze legendy z interpunkcją w postaci
rombów: ARG•TRIP/CIVI•RI•/+GE+; Rewers: ukoronowane popiersie
królewskie z licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi płytowej,
w prawo, w otoku legenda z interpunkcją w postaci rombów:
STEP•D•G•REX•P•D•L•; Iger R.86.2.- (R), Kopicki 8097 (R),
Kurpiewski 454 (R)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 300 zł
62. Stefan Bator y, Trojak 1586, Ryga - ma
małła g
głłowa NGC
MS63 Piękny, menniczy egzemplarz w kolorowej patynie. Odmiana z
popiersiem o małej głowie, w nieopisanym u Igera wariancie
interpunkcji bez kropki po GR-OS dla wariantu z PO w legendzie
rewersu. Awers: oznaczenie nominału III pomiędzy liliami, pod nim
herb Rygi, rozdzielający daty 15-86 i początek legendy GR-OS, pod
nim dalsze 3 wiersze legendy z interpunkcją w postaci rombów:
ARG•TRIP•/CIVI•RI•/+GE+;
Rewers:
ukoronowane
popiersie
królewskie z licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi płytowej,
w prawo, w otoku legenda z interpunkcją w postaci rombów:
STEP•D•G•REX•PO•D•L•; Iger R.86.2.- (R), Kopicki 8097 (R),
Kurpiewski 456 (R)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 300 zł
63. Stefan Bator y, Trojak 1586, Ryga - ma
małła g
głłowa Piękny
egzemplarz. Odmiana z popiersiem o małej głowie, w nieopisanym u
Igera wariancie interpunkcji z samych rombów na rewersie. Awers:
oznaczenie nominału III pomiędzy liliami, pod nim herb Rygi,
rozdzielający daty 15-86 i początek legendy GR-OS, pod nim dalsze 3
wiersze
legendy
z
interpunkcją
w
postaci
rombów:
ARG•TRIP/CIVI•RI•/+GE+; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie
z licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi płytowej, w prawo, w
otoku
legenda
z
interpunkcją
w
postaci
rombów:
STEP•D•G•REX•P•D•L; Iger R.86.2.- (R), Kopicki 8097 (R),
Kurpiewski 454 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

64. Zygmunt III Waza, Talar 1628, Bydgoszcz Naturalny, obiegowy egzemplarz talara Zygmunta III
Wazy. Odmiana z herbem Półkozic Podskarbiego Wielkiego Koronnego Hermolausa Ligęzy sprawującego swój
urząd do 1632 roku. Wariant z PRVS MA w legendzie awersu i SVE w legendzie rewersu, z małymi krzyżykami
na początku i końcu legendy awersu oraz dużym krzyżem na końcu legendy rewersu. Patyna, nalot. Monety
talarowe Zygmunta stanowią wspaniały materiał do badań nad skrótami łacińskich tytulatur w epigrafice
numizmatycznej okresu nowożytnego z uwagi na zamieszczenie pełnej tytulatury królewskiej. Awers: w otoku
perełkowym półpostać królewska w koronie czterokabłąkowej, z fleuronami w kształcie krzyżyków, o 5
klejnotach w kształcie krzyżyków w otwartej obręczy, z 10 klejnotami na kabłąkach, o siateczkowanym czepcu,
zwieńczonej jabłkiem królewskim; w kryzie rurkowatej i zbroi, z szarfą, zbroja o 7 krzyżykach w skrzydełku, z
dwoma rzędami kulek i rzędem krzyżyków w naramienniku, z Orderem Złotego Runa zawieszonym na łańcuchu
o 3 krzesiwach; trzymająca jabłko królewskie z dwoma pasami klejnotów w kształcie krzyżyków w układzie 4 x 3
i miecz; w prawo; w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Półkozic w prostej tarczy herbowej:
+SIGIS( mundus)•III•D(ei):G( ratia)•REX•POLO( niae)M(agnus)•D(ux):LIT(huanie)•RVS(siae)•PRV(ssiae)•MA(soviae)+; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana,
koroną czterokabłąkową, o 5 fleuronach w kształcie krzyżyków, pomiędzy którymi są dodatkowe klejnoty w
kształcie krzyżyków, z 9 klejnotami w kształcie krzyżyków w otwartej obręczy; dziewięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Szwecji, Folkungów oraz herbem Snop dynastii
Wazów, z labrami po bokach, otoczona łańcuchem złożonym z 11 krzesiw, z Orderem Złotego Runa; między
tarczą a łańcuchem inicjały I-I Jakuba Jakobsona oraz data 16-28; w otoku zewnętrznym legenda przedzielona
Orderem:
SAM(ogitiae)•LIV(oniaeque)•NEC•NO:SVE(corum)GOT(horum).VA( n)D(alorum):Q(ue)•H(ae)R(ed)I(tarius)•REX+; Dostych 28.3.11 (R5), Kopicki 1375 (R),
Kamiński-Kurpiewski 1608 (R), Tyszkiewicz 6 Mk
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 2 000 zł

65. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - SIGI Ładny,
dobrze wbity egzemplarz. Poszukiwana typologicznie emisja
kontynuująca wyobrażenia i legendę awersu z rocznika 1620. Awers
(częściowo za D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy
zwrócone w prawo. Naramiennik z dwoma rzędami małych kółeczek,
pomiędzy którymi umieszczone są rozety. Skrzydełko zawiera ten sam
rodzaj rozet. Korona czterokabłąkowa z siatkowym czepcem, z dwoma
rzędami klejnotów oraz z trzema rozetami. Dwie rozety umieszczone
są na fleuronach, trzecia rozeta osadzona jest na lilii heraldycznej.
Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król trzyma wąski
miecz o zwężającej się głowni z dwoma strudzinami. Zarękawie jest
liniowe. Szarfę tworzą dwie lub trzy fałdy materii ułożone równolegle.
Kokarda z dwoma wstęgami i małym węzłem. Łańcuch orderu Złotego
Runa zawiera krzesiwa zbudowane z dwóch kabłąków, których
dłuższe końce są splecione i zawinięte do środka. Krzemień, który
wraz z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera duży owalny
kamień szlachetny, z którego wychodzą dwie wiązki promieni, w
zewnętrznym
otoku
legenda:
SIGI:III:D:G:REX•POL:M:D:LIT•RVS•PRVS:MAS+
Rewers:
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o
otwartej obręczy z licznymi klejnotami, bez fleuronów, o
siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach
tarczy data 16-21 i labry w kształcie ślimacznic z krzyżykami, w otoku
sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas
Podskarbiego
Mikołaja
Daniłowicza
w
ozdobnej
tarczy:
SAM•LIV.NECO SVE-GOT.VAN•Q•HRI•R•; Szatalin-Grendel BD2111 (R2), Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski 1481 (R1)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
66. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - PRV MA z
oznaczeniem nomina
nominałłu 16 Ładny, lekko niedobity egzemplarz.
Poszukiwana typologicznie emisja z oznaczeniem nominału - 16
groszy pod popiersiem, w rzadszej odmianie z końcówką legendy
awersu PRV MA. Moneta rzadko pojawiająca się na rynku aukcyjnym,
mimo stosunkowo niewysokiego stopnia rzadkości w katalogach
brakująca w wielu kolekcjach. Awers (częściowo za D.Pączkowskim):
Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo. Naramiennik z
dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi umieszczone są
krzyżyki. Skrzydełko zawiera tylko rozety. Korona dwukabłąkowa z
czepcem, z jednym rzędem klejnotów oraz z trzema krzyżykami. Dwa
krzyżyki umieszczone są na obu fleuronach, trzeci powyżej lilii
heraldycznej. Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król
trzyma wąski miecz o zwężającej się głowni z dwoma strudzinami.
Zarękawie jest liniowe. Szarfę tworzą trzy fałdy materii ułożone
równolegle na ażurowym podłożu. Kokarda z jedną bogato
dekorowaną wstęgą zakończoną perełkowym łańcuszkiem, bez węzła.
Łańcuch orderu Złotego Runa zawiera krzesiwa zbudowane z dwóch
kabłąków, których dłuższe końce są splecione i zawinięte do środka.
Krzemień, który wraz z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera
duży owalny kamień szlachetny, z którego wychodzą dwie wiązki
promieni. Jabłko w pionowym pasie klejnotów ma trzy krzyżyki. W
legendę awersu wkomponowana jest cyfra 16 w niedomkniętym
owalu, wskazująca na wartość orta równą 16 groszom, w
zewnętrznym
otoku
legenda:
SIGIS:III:D:G:REX:POL:
(16):M:D:LI:RVS:PRV:MA; Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop
rodu Wazów, ukoronowana koroną o otwartej obręczy z siedmioma
klejnotami w kształcie krzyżyków i perełek, bez fleuronów, o
siateczkowanym tle i dwóch kabłąkach, zwieńczona jabłkiem
królewskim; Po bokach tarczy data 16-21 i labry w kształcie
ślimacznic zakończonych pałąkiem, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego
Mikołaja Daniłowicza w ozdobnej tarczy herbowej typu polskiego:
SAM:LIV:NECO:SVE-GOT:VAN:Q:HRI:R; Szatalin-Grendel BD21-88
(R2), Pączkowski 044.B2 (R), Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski
1497 (R2), Tyszkiewicz 3 Mk
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 200 zł

67. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - nomina
nominałł pod
pó
półłpostaci
postaciąą PRV MA Naturalny, obiegowy egzemplarz. Odmiana z
końcówką legendy PRV MA, z labrami w kształcie ślimacznic
zwieńczonych krzyżykami, z oznaczeniem nominału pod półpostacią.
Odmiana doceniana stosunkowo wysokimi stopniami rzadkości nawet
w specjalistycznych katalogach Szatalina i Pączkowskiego. Awers:
półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo. Naramiennik z
dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi umieszczone są
krzyżyki. Skrzydełko zawiera tylko rozety. Korona dwukabłąkowa z
czepcem, z jednym rzędem klejnotów oraz z trzema krzyżykami. Dwa
krzyżyki umieszczone są na obu fleuronach, trzeci powyżej lilii
heraldycznej. Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król
trzyma wąski miecz o zwężającej się głowni z dwoma strudzinami.
Zarękawie jest liniowe. Szarfę tworzą trzy fałdy materii ułożone
równolegle. Kokarda z jedną wstęgą bez węzła. Łańcuch orderu
Złotego Runa zawiera krzesiwa zbudowane z dwóch kabłąków,
których dłuższe końce są splecione i zawinięte do środka. Krzemień,
który wraz z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera duży
owalny kamień szlachetny, z którego wychodzą dwie wiązki promieni.
Jabłko w pionowym pasie klejnotów ma trzy krzyżyki. W legendę
awersu wkomponowana jest cyfra 16 w niedomkniętym owalu,
wskazująca na wartość orta równą 16 groszom, w zewnętrznym
otoku legenda: SIGIS•III•D:G•REX:POL•(16)•M:D:LI:RVS:PRV•MA;
Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana
koroną o zamkniętej obręczy z 7 klejnotami w kształcie kul i
krzyżyków, bez fleuronów, o siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem
królewskim; Po bokach tarczy data 16-21 i labry w kształcie
ślimacznic zwieńczonych krzyżykami, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego
Mikołaja Daniłowicza w ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NECO:SVEGOT.VAN:Q:HRI:R; Szatalin-Grendel BD21-96 (R3), Pączkowski
045.A1 (R2), Kopicki 1271 (R3), Kamiński-Kurpiewski 1498 (R2)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 300 zł
68. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - rzadko
rzadkość
ść
tarcza bez ozdobników Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej
odmiany. Dużo zachowanego połysku menniczego. Minimalne,
mennicze wady blachy i lekkie niedobicie. Odmiana bez ozdobników
przy tarczy herbowej. Awers (częściowo za D.Pączkowskim):
Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo. Naramiennik z
dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi umieszczone są
rozety. Skrzydełko zawiera ten sam rodzaj rozet. Korona czterokabłąkowa z siatkowym czepcem, z dwoma
rzędami klejnotów oraz z trzema rozetami. Dwie rozety umieszczone są na fleuronach, trzecia rozeta osadzona
jest na lilii heraldycznej. Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król trzyma wąski miecz o zwężającej
się głowni z dwiema strudzinami. Zarękawie jest liniowe. Szarfę tworzą dwie lub trzy fałdy materii ułożone
równolegle. Kokarda z dwoma wstęgami i małym węzłem. Łańcuch orderu Złotego Runa zawiera krzesiwa
zbudowane z dwóch kabłąków, których dłuższe końce są splecione i zawinięte do środka. Krzemień, który wraz
z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera duży owalny kamień szlachetny, z którego wychodzą dwie wiązki
promieni, w zewnętrznym otoku legenda: SIGI:III:D:G:REX:POL:M:D:LIT:RVS:PRVS:MAS; Rewers: pięciopolowa
tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów,
ukoronowana koroną o otwartej obręczy z pięcioma klejnotami w kształcie krzyżyków, z trzema fleuronami
rozetowymi, o siateczkowanym tle i czterech kabłąkach, zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data
16-21, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja
Daniłowicza w ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NEC:SE-GOT:VAN:Q:HRI•R•; Moneta poszukiwana w każdym stanie
zachowania, niezmiernie rzadko pojawiająca się w handlu, zwłaszcza w stanie powyżej 3. Szatalin-Grendel
BD21-4 (R5), Pączkowski 007.B4 (R5), Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski 1480 (R4), Tyszkiewicz 10 Mk
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 600 zł

69. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - PRVS MAS
nieopisana przebitka VAV/N Bardzo ładny, dobrze wybity
egzemplarz. Widoczne poprawki na stemplu rewersu w postaci
przebicia V na N w VAN i Q wybitego pierwotnie do góry dnem.
Wariant
nieopisany
u
Szatalina.
Awers
(częściowo
za
D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo.
Naramiennik z dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi
umieszczone są małe rozety. Skrzydełko zawiera tylko rozety. Korona czterokabłąkowa bez czepca, z jednym
rzędem klejnotów oraz z trzema rozetami. Dwie z nich, mniejsze umieszczone są na obu fleuronach, trzecia,
większa powyżej lilii heraldycznej. Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król trzyma wąski miecz o
zwężającej się głowni z dwoma strudzinami. Zarękawie jest liniowe. Szarfę tworzą równoległe zgrubienia.
Kokarda z dwoma połączonymi wstęgami, bez węzła. Jej powierzchnia pokryta spiralnym ornamentem i dwoma
kółeczkami. Łańcuch orderu Złotego Runa zawiera krzesiwa zbudowane z dwóch kabłąków, których dłuższe
końce są splecione i zawinięte do środka. Krzemień, który wraz z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera
duży owalny kamień szlachetny, z którego wychodzą dwie wiązki promieni. Jabłko w pionowym pasie klejnotów
ma jedną rozetę, w zewnętrznym otoku legenda: SIGIS III D:G:REX•POL:M:D:LIT•RVS•PRVS:MAS; Rewers:
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu
Wazów, ukoronowana koroną o otwartej obręczy z licznymi klejnotami, bez fleuronów, o siateczkowanym tle,
zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data 16-21 i labry w kształcie ślimacznic z krzyżykami, w
otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza
w ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NECO:SVE-GOT.VAV/N•Q•HRI:R; Szatalin-Grendel BD21, Pączkowski 041.B.1,
Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski 1491
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 400 zł
70. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - PRV MAS
rzadko
rzadkość
ść Ładny, lekko niedobity egzemplarz. Bardzo rzadki wariant
odmiany z końcówką legendy awersu PRV MAS. Awers (częściowo za
D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo.
Naramiennik z dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi
umieszczone są krzyżyki. Skrzydełko zawiera takie same krzyżyki.
Korona dwukabłąkowa z siatkowym czepcem, z jednym rzędem
klejnotów oraz z trzema krzyżykami. Dwa krzyżyki umieszczone są na fleuronach, a trzeci na lilii heraldycznej.
Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król trzyma wąski miecz o zwężającej się głowni z dwoma
strudzinami. Zarękawie jest liniowe. Szarfę tworzą trzy fałdy materii ułożone równolegle na ażurowym podłożu.
Kokarda z dwóch wstęg zakończonych perełkowym łańcuszkiem, bez węzła. Łańcuch orderu Złotego Runa
zawiera krzesiwa zbudowane z dwóch kabłąków, których dłuższe końce są splecione i zawinięte do środka.
Krzemień, który wraz z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera duży owalny kamień szlachetny, z którego
wychodzą dwie wiązki promieni. Jabłko w pionowym pasie klejnotów ma trzy krzyżyki. Dwa dolne ustawione są
pionowo - normalne położenie, podczas gdy górny krzyżyk ustawiony jest w pozycji crux deussata, w
zewnętrznym otoku legenda: SIGIS:III:D:G:REX:POL:M:D:LIT:RVS:PRV:MAS+ Rewers: pięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana
koroną o otwartej obręczy z licznymi klejnotami, bez fleuronów, o siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem
królewskim; Po bokach tarczy data 16-21 i labry w kształcie ślimacznic z krzyżykami, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w ozdobnej tarczy:
SAM:LIV:NECO:SVE-GOT.VAN:Q:HRI:R; Szatalin-Grendel BD21-77 (R5), Pączkowski 027.A.1 (R3), Kopicki
1272, Kamiński-Kurpiewski 1491
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 400 zł
71. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - przebitka
PRS/ V najrzadszy wariant Ładny, lekko niedobity egzemplarz.
Najrzadszy wariant odmiany z przebitką PRS/V dla tego popiersia wg
typologii Szatalina, gdzie w legendzie rewersu znajdujemy zapis NEC
NO SVE. Drobny, menniczy ubytek krążka i minimalne niedobicie.
Awers (częściowo za D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy
zwrócone w prawo. Naramiennik z dwoma rzędami małych kółeczek,
pomiędzy którymi umieszczone są rozety. Skrzydełko zawiera takie same rozety. Korona czterokabłąkowa z
czepcem i z dwoma dużymi rozetami osadzonymi na fleuronach. Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami
klejnotów. Król trzyma szeroki miecz z dwoma strudzinami i ściętym sztychem. Zarękawie poliniowane. Szeroka
szarfa o powierzchni pokrytej kropkami, na które nałożono podłużne zgrubienia. Krawędzie szarfy liniowe.
Czepiec korony zapełnia tylko część przestrzeni między kabłąkowej. Kokarda o gruszkowym kształcie pokryta
jest
delikatnym
spiralnym
ornamentem,
w
zewnętrznym
otoku
legenda:
•SIGIS:III:D:G•REX•POL:M:D:LI:RVS:PRS/V:M+ Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o otwartej obręczy z
licznymi klejnotami, bez fleuronów, o siateczkowanym tle; Po bokach tarczy data 16-21 i labry w kształcie
ślimacznic z odchodzącym pałąkiem, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem
Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NEC NO:SVE-GOT.VAN:Q:HRI:R; SzatalinGrendel BD21-175 (R5), Pączkowski 060.A.3 (R1) Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł

72. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - PRS/ V M
nieopisana
hybr yda
Piękny egzemplarz z wyśmienicie
zachowanym na rewersie połyskiem menniczym. Nieopisana u
Szatalina hybryda awersu typu 14 z rewersem typu 3,
niezilustrowana
w
katalogu
Pączkowskiego
na
stronie
kolekcjonerstwo.info. Awers (częściowo za D.Pączkowskim):
Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo. Naramiennik z
dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi umieszczone są rozety. Skrzydełko zawiera takie same
rozety. Korona czterokabłąkowa z czepcem i z dwoma dużymi rozetami osadzonymi na fleuronach. Jabłko bez
dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król trzyma szeroki miecz z dwoma strudzinami i ściętym sztychem.
Zarękawie poliniowane. Szeroka szarfa o powierzchni pokrytej kropkami, na które nałożono podłużne zgrubienia.
Krawędzie szarfy liniowe. Czepiec korony zapełnia tylko część przestrzeni między kabłąkowej. Kokarda o
gruszkowym kształcie pokryta jest delikatnym spiralnym ornamentem, w zewnętrznym otoku legenda:
•SIGIS:III:D:G•REX•POL:M:D:LI:RVS:PRS/V:M+ Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o otwartej obręczy z
licznymi klejnotami, bez fleuronów, o siateczkowanym tle; Po bokach tarczy data 16-21 i labry w kształcie
ślimacznic, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja
Daniłowicza w ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NEC NO:SVE-GOT.VAN:Q:HRI:R; Moneta godna polecenia do
najlepszych kolekcji ortów. Szatalin-Grendel BD21-, Pączkowski 060.-, Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski 1492
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
73. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - PRV M NGC
AU55 Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z końcówką legendy PRV
M, z labrami w kształcie ślimacznic zwieńczonych krzyżykami. Awers:
półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo. Naramiennik z
dwoma rzędami małych kółeczek, pomiędzy którymi umieszczone są
rozety. Skrzydełko zawiera takie same rozety. Korona czterokabłąkowa
bez czepca, z trzema dużymi rozetami. Dwie rozety są osadzone na
fleuronach, trzecia rozeta jest zakryta globem bez krzyża. Jabłko bez
dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król trzyma szeroki miecz z
dwoma strudzinami i ściętym sztychem. Zarękawie poliniowane.
Szeroka szarfa o powierzchni pokrytej drobnymi kreseczkami, na które
nałożone są podłużne zgrubienia. Krawędzie szarfy liniowe.
Wewnętrzne kabłąki korony są cienkie i liniowe. Kokarda o trójkątnym
kształcie pokryta jest drobnymi kreseczkami, w zewnętrznym otoku
legenda:
+SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:LI:RVS•PRV:M•;
Rewers:
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o
otwartej obręczy z 6 klejnotami, z fleuronami rozetowymi, o
siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach
tarczy data 16-21 i labry w kształcie ślimacznic zwieńczonych
krzyżykami, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w
ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NEC•N:SV-GOT:VAN:Q:HRI:R•; SzatalinGrendel BD21-136, Kopicki 1272, Kamiński-Kurpiewski 1485
NGC AU55
Cena wywoławcza: 200 zł
74. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Bydgoszcz - PRVS M
nieopisana hybr yda Obiegowy egzemplarz z mocną, menniczą
wadą blachy. Patyna, nalot. Nieopisana u Szatalina ani
niezilustrowana u Pączkowskiego odmiana z końcówką legendy
PRVS M w tym wariancie półpostaci ze ślimacznicami na rewersie.
Awers (częściowo za D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy
zwrócone w prawo. Naramiennik z trzema rzędami rozet. Skrzydełko
zawiera ten sam rodzaj rozet. Korona czterokabłąkowa. Jabłko bez dekoracji z dwoma pasami klejnotów. Król
trzyma wąski miecz o zwężającej się głowni z dwoma strudzinami. Zarękawie zawiera cztery rzędy pionowych
kreseczek. Szeroka szarfa o ażurowej powierzchni, na której widać pojedyncze linie. Krawędzie szarfy liniowe.
Rozety umieszczone na skrzydełku i widoczne na jabłku posiadają ramiona o rozdwojonych zakończeniach.
Jabłko ma dwie rozety w pionowym pasie klejnotów. Kokarda posiada wąski siatkowy pas, z którego wychodzą
cienkie frędzle. Legendę awersu kończy kropka. Kabłaki wewnętrzne korony są słabo widoczne, w zewnętrznym
otoku legenda: SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:LI•RVS•PRVS:M Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o otwartej
obręczy z licznymi klejnotami, z romboidalnymi fleuronami, o siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem
królewskim; Po bokach tarczy data 16-23 i labry w kształcie ślimacznic, w otoku sznurowym, w zewnętrznym
otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w ozdobnej tarczy:
SAM•LIV.NEC•N SV-GOT.VAN:Q:HRI:R; Szatalin-Grendel BD21 -, Pączkowski 089.-, Kopicki 1272, KamińskiKurpiewski Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł

75. Zygmunt III Waza, Or t 1622, Bydgoszcz - PRVS M
NGC MS62 Piękny, menniczy egzemplarz. Odmiana z końcówką
legendy PRVS M, z labrami w kształcie ślimacznic. Awers: półpostać
Zygmunta III Wazy zwrócona w prawo. Naramiennik z dwoma
rzędami kółeczek pomiędzy którymi umieszczone są rozety.
Skrzydełko z trzema kółeczkami i rozetami. Korona czterokabłąkowa
bez kółeczek. Jabłko z dwoma pasami klejnotów. Dolna półkula bez
dekoracji. Król trzyma w ręce wąski miecz ze zbroczem i zaokrąglonym centrycznie sztychem. Zarękawie z
kółeczkami. Powierzchnia szarfy pokryta cienkimi wypukłościami i pojedynczymi małymi owalami. Krawędzie
szarfy zbudowane są z kółeczek. Ogniwa łańcucha orderu Złotego Runa zawierają tylko krzesiwa zbudowane z
dwóch dwukabłąkowych segmentów. Oba pasy klejnotów jabłka zawierają rozety. Na górnej półkuli, po bokach
pionowego pasa klejnotów umieszczono po jednym kółeczku. Poniżej poziomego pasa klejnotów widocznych
jest pięć kółeczek. Kokarda z dwoma wstęgami zakończonymi krótkimi frędzlami, z dużym węzłem, w
zewnętrznym otoku legenda: +SIGIS•III•D:G:REX•POL•-M•D:LI:RVS:PRVS•M+; Rewers: pięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana
koroną o zamkniętej obręczy z 3 klejnotami w kształcie krzyżyków, bez fleuronów, o siateczkowanym tle,
zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data 16-22 i labry w kształcie ślimacznic, w otoku
sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w
ozdobnej tarczy: SAM•LIV.NEC N SV-GOT.VAN:Q•HRI•R; Szatalin-Grendel BD22-37 (R), Pączkowski 262.A1
(R), Kopicki 1278, Kamiński-Kurpiewski 1506 (R)
NGC MS62
Cena wywoławcza: 500 zł
76.
Zygmunt III Waza, Or t 1622, Bydgoszcz - PR M
wariant z licznymi przebitkami Ładny, lekko niecentrycznie
wybity egzemplarz. Patyna, nalot. Bardzo dobrze czytelne detale.
Ciekawy wariant z licznymi przebitkami. Awers (częściowo za
D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo.
Naramiennik z dwoma rzędami ślimacznic, pomiędzy którymi
umieszczone są krzyżyki. Skrzydełko zawiera ten sam rodzaj rozet.
Korona czterokabłąkowa bez czepca, z dwoma rzędami klejnotów oraz z trzema rozetami. Dwie rozety
umieszczone są na fleuronach, trzecia rozeta osadzona jest na lilii heraldycznej. Jabłko z ornamentem, z dwoma
pasami klejnotów. Król trzyma szeroki miecz o zwężającej się głowni z dwiema strudzinami. Zarękawie jest
liniowe. Szarfę tworzą dwie lub trzy fałdy materii ułożone równolegle. Kokarda z dwoma wstęgami i małym
węzłem. Łańcuch orderu Złotego Runa zawiera krzesiwa zbudowane z dwóch kabłąków, których dłuższe końce
są splecione i zawinięte do środka. Krzemień, który wraz z krzesiwem tworzy ogniwo łańcucha, zawiera duży
owalny kamień szlachetny, z którego wychodzą dwie wiązki promieni, w zewnętrznym otoku legenda:
SIGIS:III:D:G:REX:POL:M:D:LIT:RVS:PR:M; Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o zamkniętej obręczy z sześcioma
klejnotami w kształcie krzyżyków, z dwoma fleuronami treflowymi, o siateczkowanym tle i czterech kabłąkach,
zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data 16-22 i labry w kształcie łezkowatych ślimacznic, w
otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza
w ozdobnej tarczy: SAM:LIV:NEC:N:SV-GOT:VAN:Q:HRI:R; Szatalin-Grendel BD22-189, Kopicki 1273, KamińskiKurpiewski Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
77. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Bydgoszcz - PRVS M
Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z końcówką legendy
PRVS M, z labrami w kształcie wąskich ślimacznic. Awers: półpostać
Zygmunta III Wazy zwrócona w prawo. Naramiennik z ozdobnym
pasem biegnącym przez jego środek. Skrzydełko bez rozet. Korona
czterokabłąkowa. Jabłko z dwoma pasami klejnotów. Dolna półkula
bez dekoracji. Król trzyma w ręce rapier z dwoma strudzinami.
Zarękawie liniowane. Szeroka szarfa widoczna jako szereg
podłużnych zgrubień. Napierśnik z trzema pasami z okrągłymi guzami.
Wąski łańcuch orderu Złotego Runa zawiera ogniwa zbudowane z
krzesiwa zawierającego dwa kabłąki o końcach zawiniętych do środka
i podłużnych sztyftów. Oba pasy klejnotów jabłka zawierają krzyżyki.
Duża kokarda z trzema wstęgami i dwoma węzłami, w zewnętrznym
otoku
legenda:
+SIGIS•III•D:G:REX•POL•M:D:LI:RVS•PRVS•M+;
Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana
koroną o otwartej obręczy z licznymi klejnotami, bez fleuronów,
zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data 16-23 i labry
w kształcie ślimacznic, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku
legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza
w ozdobnej tarczy: SAM•LIV.NEC•N•SV-GOT.VAN Q•HRI•R;
Szatalin-Grendel BD23-36, Pączkowski 555.A2, Kopicki 1279,
Kamiński-Kurpiewski 1515
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

78. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Bydgoszcz - PRVS M
rzadko
rzadkość
ść Naturalny, obiegowy egzemplarz. Najrzadszy wariant
odmiany z końcówką legendy PRVS M z pięcioramiennymi
gwiazdkami
nad
ślimacznicami.
Awers
(częściowo
za
D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo.
Naramiennik z dwoma rzędami kółeczek pomiędzy którymi
umieszczone są rozety. Skrzydełko tylko z rozetami. Korona
czterokabłąkowa bez kółeczek. Jabłko z dwoma pasami klejnotów. Dolna półkula bez dekoracji. Król trzyma w
ręce wąski miecz ze zbroczem i zaokrąglonym centrycznie sztychem. Zarękawie liniowane. Powierzchnia szarfy
zawiera niewielkie wybrzuszenia pokryte równoległymi rzędami małych perełek. Krawędzie szarfy zbudowane
są z kółeczek. Ogniwa łańcucha orderu Złotego Runa zawierają tylko krzesiwa zbudowane z dwóch
dwukabłąkowych segmentów. Oba pasy klejnotów jabłka zawierają rozety. Na górnej półkuli, po bokach
pionowego pasa klejnotów umieszczono po jednym kółeczku. Poniżej poziomego pasa klejnotów widocznych
jest pięć kółeczek. Kokarda z dwoma wstęgami zakończonymi krótkimi frędzlami, z dużym węzłem. , w
zewnętrznym otoku legenda: +SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:LI•RVS•PRVS:M+ Rewers: pięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana
koroną o otwartej obręczy z licznymi klejnotami, bez fleuronów, o siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem
królewskim; Po bokach tarczy data 16-23 i labry w kształcie ślimacznic zwieńczonych pięcioramiennymi
gwiazdami, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego
Mikołaja Daniłowicza w owalnej tarczy: SAM•LIV.NEC•N SV-GOT.VAN•Q•HRI•R•; Szatalin-Grendel BD23-5
(R7), Kopicki 1279, Kamiński-Kurpiewski 1515
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 400 zł
79. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Bydgoszcz - rzadko
rzadkość
ść
PRV M kokardy Obiegowy egzemplarz rzadkiej i poszukiwanej
odmiany z labrami górnymi w kształcie kokard. Patyna, nalot. Awers:
półpostać Zygmunta III Wazy zwrócone w prawo. Naramiennik z
ozdobnym pasem biegnącym przez jego środek. Skrzydełko bez rozet.
Korona czterokabłąkowa. Jabłko z dwoma pasami klejnotów. Dolna
półkula bez dekoracji. Król trzyma w ręce rapier z dwoma strudzinami.
Zarękawie liniowane. Szeroka szarfa widoczna jako szereg podłużnych zgrubień. Napierśnik z trzema pasami z
okrągłymi guzami. Wąski łańcuch orderu Złotego Runa zawiera ogniwa zbudowane z krzesiwa zawierającego
dwa kabłąki o końcach zawiniętych do środka i podłużnych sztyftów. Oba pasy klejnotów jabłka zawierają
krzyżyki. Duża kokarda z trzema wstęgami i dwoma węzłami., w zewnętrznym otoku legenda:
+SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:LI•RVS•PRV:M; Rewers: pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana koroną o otwartej obręczy z licznymi
klejnotami, z fleuronami treflowymi, o siateczkowanym tle, zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy
data 16-23 i labry w kształcie ślimacznic z krzyżykami i kokardami, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku
legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w ozdobnej tarczy: SAM•LIV.NEC•N SVGOT.VAN•Q•HRI•R; Szatalin-Grendel BD23-143 (R3), Pączkowski 544.E.1 (R4), Kopicki 1279, KamińskiKurpiewski 1515
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 400 zł
80.
Zygmunt III Waza, Or t 1623, Bydgoszcz - PRV M
Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z końcówką legendy
PRV M. Awers: półpostać Zygmunta III Wazy zwrócona w prawo.
Naramiennik z dwoma rzędami kółeczek pomiędzy którymi
umieszczone są rozety. Skrzydełko tylko z rozetami. Korona
czterokabłąkowa bez kółeczek. Jabłko z dwoma pasami klejnotów.
Dolna półkula bez dekoracji. Król trzyma w ręce wąski miecz ze
zbroczem i zaokrąglonym centrycznie sztychem. Zarękawie z kółeczkami. Powierzchnia szarfy zawiera
wybrzuszenia pokryte równoległymi rzędami bardzo drobnych kółeczek. Krawędzie szarfy zbudowane są z
kółeczek. Ogniwa łańcucha orderu Złotego Runa zawierają tylko krzesiwa zbudowane z dwóch
dwukabłąkowych segmentów. Oba pasy klejnotów jabłka zawierają rozety. Na górnej półkuli, po bokach
pionowego pasa klejnotów umieszczono po jednym kółeczku. Poniżej poziomego pasa klejnotów widocznych
jest siedem kółeczek. Kokarda z dwoma wstęgami zakończonymi krótkimi frędzlami, z dużym węzłem, w
zewnętrznym otoku legenda: +SIGIS•III•D:G:REX•POL•M:D:LI:RVS•PRV:M+; Rewers: pięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów, ukoronowana
koroną o otwartej obręczy z 3 klejnotami w kształcie krzyżyków, bez fleuronów, o siateczkowanym tle,
zwieńczona jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data 16-23 i labry w kształcie ślimacznic wywiniętych na
zewnątrz, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja
Daniłowicza w ozdobnej tarczy: SAM:LIV.NEC N•SV-GOT.VAN Q•HRI•R; Szatalin-Grendel BD23-54,
Pączkowski 045.A1 (R2), Kopicki 1279, Kamiński-Kurpiewski 1515
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

81.
Zygmunt III Waza, Or t 1623, Bydgoszcz - PRV M
bardzo rzadka odmiana bez krzy
krzyżżyka nad labrem Naturalny,
obiegowy egzemplarz. Bardzo rzadka odmiana bez krzyżyka nad
prawym, górnym labrem na rewersie. Awers (częściowo za
D.Pączkowskim): Półpostać Zygmunta III Wazy zwrócona w prawo.
Naramiennik z ozdobnym pasem biegnącym przez jego środek.
Skrzydełko bez rozet. Korona czterokabłąkowa. Jabłko z dwoma pasami klejnotów. Dolna półkula bez dekoracji.
Król trzyma w ręce rapier z dwoma strudzinami. Zarękawie liniowane. Szeroka szarfa widoczna jako szereg
podłużnych zgrubień. Napierśnik z trzema pasami z okrągłymi guzami. Wąski łańcuch orderu Złotego Runa
zawiera ogniwa zbudowane z krzesiwa zawierającego dwa kabłąki o końcach zawiniętych do środka i
podłużnych sztyftów. Oba pasy klejnotów jabłka zawierają krzyżyki. Duża kokarda z trzema wstęgami i dwoma
węzłami, w zewnętrznym otoku legenda: +SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:LI•RVS•PRV:M+ Rewers: pięciopolowa
tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz herbem Snop rodu Wazów,
ukoronowana koroną o otwartej obręczy z licznymi klejnotami, bez fleuronów, o siateczkowanym tle, zwieńczona
jabłkiem królewskim; Po bokach tarczy data 16-23 i labry w kształcie ślimacznic z krzyżykami, w otoku
sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Mikołaja Daniłowicza w
ozdobnej tarczy: SAM•LIV.NEC•N SV-GOT.VAN•Q•HRI•R•; Szatalin-Grendel BD23-86n (R6), Kopicki 1279,
Kamiński-Kurpiewski 1515
Stan zachowania: 3-/3
Cena wywoławcza: 300 zł
82.
Zygmunt III Waza, Szóstak 1596, Malbork - ma
małła
g ł owa Piękny egzemplarz szóstaka malborskiego z pierwszego roku
bicia. Odmiana z tzw. małą głową. Awers: ukoronowane popiersie
królewskie, w zbroi i płaszczu, z kryzą rurkowatą, w prawo, w otoku
perełkowym, w zewnętrznym otoku legenda rozdzielona herbem
Lewart, Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja, w tarczy:
•SIGISMVN•D:G:-•REX•PO•M•D•L•; Rewers: ukoronowane tarcze
herbowe z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Snop dynastii Wazów, pod koroną oznaczenie nominału VI, po bokach
tarczy ze Snopem znaki "pierścień" i "trójkąt" należące do mincerzy
malborskich Kaspra Goebla oraz Gracjana Gonzalo po bokach których
kule; w otoku sznurowo perełkowym, w otoku zewnętrznym legenda:
•GROS•ARGEN•SEX•REG•POLONI•96; Kopicki 1240 (R1), KamińskiKurpiewski 1430 (R1)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł
83.
Zygmunt III Waza, Szóstak 1596, Malbork - ma
małła
g ł owa Piękny egzemplarz szóstaka malborskiego z pierwszego roku
bicia. Wyśmienicie czytelny detal, w tym wąsy, co wskazuje na
wytłoczenie niniejszego egzemplarza w początkach używania tego
stempla awersu. Odmiana z tzw. małą głową. Awers: ukoronowane
popiersie królewskie, w zbroi i płaszczu, z kryzą rurkowatą, w prawo,
w otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku legenda rozdzielona
herbem Lewart, Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja, w
tarczy: •SIGISMVN•D:G•-•REX•PO•M•D•L•; Rewers: ukoronowane
tarcze herbowe z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i
herbem Snop dynastii Wazów, pod koroną oznaczenie nominału VI, po
bokach tarczy ze Snopem znaki "pierścień" i "trójkąt" należące do
mincerzy malborskich Kaspra Goebla oraz Gracjana Gonzalo po
bokach których kule; w otoku sznurowo perełkowym, w otoku
zewnętrznym
legenda:
•GROS•ARGEN•SEX•REG•POLONI•96;
Kopicki 1240 (R1), Kamiński-Kurpiewski 1430 (R1)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł

84.
Zygmunt III Waza, Szóstak 1596, Malbork - ma
małła
g ł owa Piękny egzemplarz szóstaka malborskiego z pierwszego roku
bicia. Wyśmienicie czytelny detal, w tym wąsy, co wskazuje na
wytłoczenie niniejszego egzemplarza w początkach używania tego
stempla awersu. Minimalna końcówka blachy, która poskutkowała
lekkim niedotłoczeniem. Odmiana z tzw. małą głową. Awers:
ukoronowane popiersie królewskie, w zbroi i płaszczu, z kryzą
rurkowatą, w prawo, w otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku
legenda rozdzielona herbem Lewart, Podskarbiego Wielkiego
Koronnego
Jana
Firleja,
w
tarczy:
•SIGISMVN•D:G:•REX•PO•M•D•L•; Rewers: ukoronowane tarcze herbowe z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Snop dynastii
Wazów, pod koroną oznaczenie nominału VI, po bokach tarczy ze
Snopem znaki "pierścień" i "trójkąt" należące do mincerzy malborskich
Kaspra Goebla oraz Gracjana Gonzalo po bokach których kule; w otoku
sznurowo
perełkowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•GROS•ARGEN•SEX•REG•POLONI•96; Kopicki 1240 (R1), KamińskiKurpiewski 1430 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
85. Zygmunt III Waza, Szóstak 1599 Malbork - du
dużża g
głłowa
Bardzo ładny egzemplarz szóstaka malborskiego. Odmiana z tzw.
dużą głową. Awers: ukoronowane popiersie królewskie, w zbroi i
płaszczu, z kryzą rurkowatą, w prawo, w otoku perełkowym, w
zewnętrznym otoku legenda rozdzielona herbem Lewart,
Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja, w tarczy:
•SIGISMVND•D:G-•REX•PO•M•D•L•; Rewers: ukoronowane tarcze
herbowe z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Snop dynastii Wazów, pod koroną oznaczenie nominału VI, po bokach
tarczy ze Snopem znaki "pierścień" i "trójkąt" należące do mincerzy
malborskich Kaspra Goebla oraz Gracjana Gonzalo po bokach których
kule; w otoku sznurowo perełkowym, w otoku zewnętrznym legenda:
•GROS•ARGEN•SEX•REG•POLONI•99; Kopicki 1246 (R1), KamińskiKurpiewski 1435 (R4), Tyszkiewicz 1 Mk.
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 400 zł
86. Zygmunt III Waza, Trojak 1593, Olkusz - nieopisany
wariant rzadkiej odmiany Piękny, okołomenniczy egzemplarz.
Nieopisany u Igera wariant interpunkcji rewersu. Rzadka odmiana ze
znakiem menniczym pod herbem Lewart. Awers: popiersie królewskie
w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w
otoku legenda: SIG 3 D G R-EX•POLO•M•D•L•; Rewers: oznaczenie
nominału •III•, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i
Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech
wierszach GROS ARG/TR POLON/•IAE-93•, ostatni wiersz rozdziela
herb Lewart w tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego
Koronnego Jana Firleja - •I-F•; niżej znak menniczy; Iger O.93.8.- (R3),
Kopicki 965 (R3), Kamiński-Kurpiewski 692 (R3)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
87. Zygmunt III Waza, Trojak 1598, Olkusz - NGC MS64
Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Odmiana z masywnym
popiersiem. Awers: popiersie królewskie w koronie, z kryzą rurkowatą
widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda: SIG III D G••POLON•M D L; Rewers: oznaczenie nominału III rozdzielające otok
sznurowy, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń
Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej kule •-•-•-•, pod nimi legenda
w trzech wierszach GROS•ARG/TR•R•POLO/NI-98, ostatni wiersz legendy przedziela herb Lewart w tarczy,
miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - •I-F; Iger O.98.4.b, Kopicki 1107, KamińskiKurpiewski 1102 (R)
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 400 zł

88. Zygmunt III Waza, Trojak 1591, Pozna
Poznańń - popiersie z
wysok
wysokąą koron
koronąą Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z
popiersiem z wysoką koroną z trójlistnym fleuronem. Awers: popiersie
królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od góry, w
prawo, w otoku legenda: SIGI•3•D G•REX•PO•M•D•L•; Rewers:
oznaczenie nominału III, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii
Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej legenda w
trzech wierszach GROS•ARG/TRIP•REG/POLONI, pod nią herb
Lewart w tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego
Koronnego Jana Firleja - I-F; w lewym polu znak menniczy "haki
mennicze" Teodora Buscha, w prawym skrót daty 91; Iger P.91.1.b,
Kopicki 945, Kamiński-Kurpiewski 602
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 150 zł
89. Zygmunt III Waza, Trojak 1592, Pozna
Poznańń - haki w lewym
polu Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z hakami w lewym
polu. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą
od
góry,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
SIGI•3•D•G•REX•PO•M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału •III•,
pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach
•GROS•ARG•/•TRIP•REG•/•POLONIAE, pod nią herb Lewart w
tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana
Firleja - I-F; w lewym polu znak menniczy "haki mennicze" Teodora
Buscha, w prawym skrót daty .92.; Iger P.92.1.a, Kopicki 954,
Kamiński-Kurpiewski 641 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 150 zł
90.
Zygmunt III Waza, Trojak 1594, Pozna
Poznańń Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z popiersiem z wysoką koroną z
trójlistnym fleuronem. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z
kryzą rurkowatą widzianą od góry, w prawo, w otoku legenda:
SIGI•3•D G•REX•PO•M•D L:; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach
GROS•ARG/TRIP•REG/POLONI, pod nią herb Lewart w tarczy,
miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - IF; w lewym polu skrót daty 94, w prawym znak menniczy "haki
mennicze" Teodora Buscha; Iger P.94.2.b, Kopicki 979, KamińskiKurpiewski 750
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 150 zł
91. Zygmunt III Waza, Trojak 1599 Pozna
Poznańń - nieopisany
*P•-•99* Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Nieopisany u Igera
wariant z interpunkcją po obu stronach herbu Lewart. Awers:
popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od
boku, w prawo, w otoku legenda: SIG III•D•-•G•REX•PO•M D L;
Rewers: oznaczenie nominału •III•, pod nim herby Orzeł Korony, Snop
dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej
legenda w dwóch wierszach GROS:ARG/TRIP:R•PO•, pod nią herb
Lewart w tarczy Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja; w
polach *P•-•99*; Iger P.99.1.-, Kopicki 1138, Kamiński-Kurpiewski
1148 (R)
Stan zachowania: 1- MAX
Cena wywoławcza: 200 zł
92. Zygmunt III Waza, Trojak 1592, Malbork - nieopisana
hybr yda Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Nieopisana u Igera
hybryda stempla awersu z wariantu "a" z kropkami przed i po herbie
Lewart, z rewersem z wariantu "b" z charakterystycznymi
ozdobnikami. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda przedzielona
herbem Lewart Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja w
tarczy: •SIGISM•III•D:G•-•REX•PO•M•D•L•; Rewers: oznaczenie
nominału III, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i
Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego pomiędzy ozdobnikami, niżej
legenda w trzech wierszach: GROS•ARG/TRIP•REG/•POLONI•, pod
nią skrót daty 92 i znaki mennicze pierścień i trójkąt mincerzy Goebla i
Gonzalo między ozdobnikami; Iger M.92.1.a/b, Kopicki 959, KamińskiKurpiewski 644 (R1)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł

93. Zygmunt III Waza, Trojak 1594, Malbork - skrót daty
mi
mięędzy znakami nieopisany wariant NGC MS64 Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Nieopisany u Igera wariant interpunkcyjny
awersu. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda przedzielona
herbem Lewart Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja w
tarczy: •SIGISM III D G-REX•PO•M•D•L•; Rewers: oznaczenie
nominału III, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i
Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego pomiędzy ozdobnikami, niżej
legenda w trzech wierszach: GROS•ARG/TRIP•REG•/•POLONI•, pod
nią skrót daty 94 i znaki mennicze pierścień i trójkąt mincerzy Goebla i
Gonzalo między ozdobnikami; Iger M.94.1.-, Kopicki 985, KamińskiKurpiewski 778 (R1)
NGC MS64
Cena wywoławcza: 500 zł
94. Zygmunt III Waza, Trojak 1594, Malbork - skrót daty
mi
mięędzy znakami nieopisany wariant Ex GENI MS64 Bardzo
ładny egzemplarz. Nieopisany u Igera wariant interpunkcyjny awersu.
Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda przedzielona herbem
Lewart Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja w tarczy:
•SIGISM•III•D:G-REX•PO M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału III,
pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego pomiędzy ozdobnikami, niżej legenda w trzech
wierszach: GROS•ARG/•TRIP•REG•/•POLONI•, pod nią skrót daty 94
i znaki mennicze pierścień i trójkąt mincerzy Goebla i Gonzalo między
ozdobnikami; Iger M.94.1., Kopicki 985, Kamiński-Kurpiewski 778 (R1)
Ex GENI MS64
Cena wywoławcza: 400 zł
95. Zygmunt III Waza, Trojak 1594, Malbork - skrót daty
mi
mięędzy znakami nieopisany wariant Bardzo ładny egzemplarz.
Nieopisany u Igera wariant interpunkcyjny awersu. Awers: popiersie
królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w
prawo, w otoku legenda przedzielona herbem Lewart Podskarbiego
Wielkiego Koronnego Jana Firleja w tarczy: •SIGISM•III•D:G-REX•PO
M•D:L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim herby Orzeł Korony,
Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego
pomiędzy ozdobnikami, niżej legenda w trzech wierszach:
GROS•ARG/•TRIP•REG•/•POLONI•, pod nią skrót daty 94 i znaki
mennicze pierścień i trójkąt mincerzy Goebla i Gonzalo między
ozdobnikami; Iger M.94.1.-, Kopicki 985, Kamiński-Kurpiewski 778
(R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
96.
Zygmunt III Waza, Trojak 1596, Bydgoszcz nieopisany wariant Bardzo ładny egzemplarz. Nieopisany u Igera
wariant z kropkami przy oznaczeniu nominału. Awers: popiersie
królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w
prawo, w otoku legenda: •SIG•III•D•-:-G REX•PO•M•D•L•; Rewers:
oznaczenie nominału •III•, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii
Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, po ich bokach kule,
niżej
legenda
w
trzech
wierszach
•GROS•ARG•/
•TRIP•REG•/POLON•96, pod nią herby: Lewart w tarczy, miedzy
inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - I-F; róża
Hermanna Rudigera; Radwan Stanisława Cikowskiego Iger B.96.2.-,
Kopicki 1046, Kamiński-Kurpiewski 930 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 150 zł
97. Zygmunt III Waza, Trojak 1596, Wschowa - nieopisany
wariant Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z cyfrą 3 w legendzie
wawersu. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda:
SIGI•3•D•G•REX•PO•M•D•L•96; Rewers: oznaczenie nominału •III•,
pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach
•GROS•ARG•/•TRIP•REG•/•POLONIAE•, pod nią herb Lewart w
tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana
Firleja - I-F; w polach znaki mennicze między kropkami; Iger W.96.2.-,
Kopicki 1040 (R), Kamiński-Kurpiewski 875 (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł

98. Zygmunt III Waza, Trojak 1598, Wschowa - NGC MS65
Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Odmiana z inicjałami HR-K
Hermanna Rudigera na rewersie. Rzadszy wariant z POL w legendzie
awersu. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda: SIGI 3•D
G•REX•POL M D L; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim herby
Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego,
niżej
legenda
w
trzech
wierszach
GROS•ARG/TRIP•REG/POLO:98, pod nią herb Lewart w tarczy
Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja, w polach inicjały
•HR-K•; Iger W.98.2.e (R), Kopicki 1132 (R), Kamiński-Kurpiewski
1121 (R2)
NGC MS65
Cena wywoławcza: 500 zł
99. Zygmunt III Waza, Trojak 1595, Lublin - nieopisany
wariant Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z popiersiem
typu 6 wg typologii D. Marzęty. Nieopisany u Igera wariant
interpunkcyjny. Awers: popiersie królewskie w koronie z centralnym
fleuronem w kształcie dużej rozety, w zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą
od
góry,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
•SIG.3•D:G•REX•POL•M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach
GROS•ARG/TRIP•REG/POLONIAE, pod nią herb Lewart w tarczy,
miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - •IF i skrótem daty 9-5; w prawym polu znak menniczy "lew przebity
hakiem" Daniela Koste - zarządcy mennicy w latach 1595-1597 w
wersji z hakiem skierowanym ku głowie lwa; Iger L.95.6.- (R), Kopicki
1015 (R1), Kamiński-Kurpiewski 817 (R1)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
100. Zygmunt III Waza, Trojak 1596 Lublin - nieopisany
wariant Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z popiersiem typu 6 wg
typologii D. Marzęty. Nieopisany u Igera wariant interpunkcyjny.
Wariant z leżącą 9 w skrócie daty. Awers: popiersie królewskie w
koronie z centralnym fleuronem w kształcie dużej rozety, w zbroi, z
kryzą rurkowatą widzianą od góry, w prawo, w otoku legenda:
SIG:3•D:G•REX•POL•M•D:L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach
GROS•ARG/TRIP•REG/POLONIAE, pod nią herb Lewart w tarczy,
miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - •IF i skrótem daty 9-6; w prawym polu znak menniczy "lew przebity
hakiem" Daniela Koste - zarządcy mennicy w latach 1595-1597; Iger
L.96.2.- (R), Kopicki 1049 (R5), Kamiński-Kurpiewski 877 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
101. Zygmunt III Waza, Trojak 1596, Lublin - NGC MS62
Piękny, menniczy egzemplarz. Odmiana z popiersiem typu 6 wg
typologii D. Marzęty. Awers: popiersie królewskie w koronie z
centralnym fleuronem w kształcie dużej rozety, w zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od góry, w prawo, w otoku legenda:
SIG.3•D•G•REX•POL•M•D:L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach GROS•ARG/TRIP•REG/POLONIAE, pod nią herb
Lewart w tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - •I-F i skrótem daty 9-6; w
prawym polu znak menniczy "lew przebity hakiem" Daniela Koste - zarządcy mennicy w latach 1595-1597; Iger
L.96.2.a (R), Kopicki 1048 (R1), Kamiński-Kurpiewski 876 (R)
NGC MS62
Cena wywoławcza: 400 zł

102. Zygmunt III Waza, Trojak 1596 Lublin - nieopisany
wariant Bardzo ładny, częściowo niedobity egzemplarz. Odmiana z
popiersiem typu 10 wg typologii D. Marzęty. Nieopisany u Igera
wariant interpunkcji awersu. Awers: popiersie królewskie w koronie i
zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda:
SIG•3•D G•REX•P•M D L; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim
herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach
GROS•ARG/TRIP•REG/POLONIAE, pod nią herb Lewart w tarczy,
miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - •IF; w prawym polu znak menniczy "lew przebity hakiem" Daniela Koste
rozdziela skrót daty 9-6; Iger L.96.5.- (R), Kopicki 1053 (R1),
Kamiński-Kurpiewski 883 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

103. Zygmunt III Waza, Trojak 1597, Lublin - rzadko
rzadkość
ść III pod herbem SNOP, Lewar t bez tarczy
Ładny egzemplarz, z dobrze zachowanym detalem. Patyna, nalot, skaleczenie idące przez popiersie, drobne
wady blachy. Ekstremalnej rzadkości odmiana, której nie odnaleźliśmy w publicznych archiwach aukcyjnych.
Zgodnie oceniana przez twórców katalogów na stopień rzadkości R6. Charakterystycznymi cechami tej odmiany
są na rewersie oznaczenie nominału pod herbem Snop oraz herbem Podskarbiego bez tarczy herbowej, zaś na
rewersie popiersie typu 10 wg. D. Marzęty, używanym również w roku 1596. Awers: popiersie królewskie w
koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda: SIG 3•D•G•REX•PO•M•D•L;
Rewers: herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej, pod herbem
Snop oznaczenie nominału III, pod nim legenda w trzech wierszach GROS ARG/TRIP REG/POLON 97, pod nim
herb Lewart bez tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - I-F; Iger L.97.12.a
(R6), Kopicki 1080 (R6), Kamiński-Kurpiewski 939 (R6), Tyszkiewicz 50 Mk
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 3 000 zł
104. Zygmunt III Waza, Trojak 1597 Lublin - nieopisany
wariant Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z popiersiem
typu 22 wg typologii D. Marzęty. Nieopisany u Igera wariant
interpunkcyjny. Awers: popiersie królewskie w koronie i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od góry, w prawo, w otoku legenda: SIG 3•D GREX•P•M•D•L•; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim herby
Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach GROS•ARG/TR°R°POLO/NI-97°, ostatni wiersz rozdziela herb
Lewart w tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego Koronnego Jana Firleja - I-F; Iger L.97.20.- (R2),
Kopicki 1075 (R1), Kamiński-Kurpiewski 956 (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł

105. Zygmunt III Waza, Trojak 1597 Lublin - nieopisany
wariant Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z popiersiem typu 22 wg
typologii D. Marzęty. Nieopisany u Igera wariant interpunkcyjny.
Awers: popiersie królewskie w koronie i zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą od góry, w prawo, w otoku legenda: SIG•3•D•GREX°P°M°D°L°; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim herby Orzeł
Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego,
niżej
legenda
w
trzech
wierszach
GROS•ARG/TR•R•POLO/•NI-•97•, ostatni wiersz rozdziela herb
Lewart w tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego Wielkiego
Koronnego Jana Firleja - •I-F•; Iger L.97.20.- (R2), Kopicki 1075 (R1),
Kamiński-Kurpiewski 956 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł
106. Zygmunt III Waza, Trojak 1597 Lublin - nieopisany
wariant Monogram Reysnera w tarczy Bardzo ładny egzemplarz
rzadkiej odmiany z monogramem Melchiora Reysnera w tarczy.
Odmiana z popiersiem typu 21 wg typologii D. Marzęty. Nieopisany u
Igera wariant interpunkcyjny. Awers: popiersie królewskie w koronie i
zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku
legenda: SIG 3 D G-REX P M D L; Rewers: oznaczenie nominału III,
pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej legenda w
dwóch wierszach GROS•ARG/TR•R•PO 97, pod nią herb Lewart w tarczy, miedzy inicjałami Podskarbiego
Wielkiego Koronnego Jana Firleja - I-F-• oraz monogram MR Melchiora Reysnera, zarządcy mennicy lubelskiej w
latach 1597-98, w tarczy. Iger L.97.24.- (R4), Kopicki 1094 (R3), Kamiński-Kurpiewski 983 (R7)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł
107. Zygmunt III Waza, Trojak 1598 Lublin Bardzo ładny,
lekko niedobity egzemplarz. Odmiana z inicjałem mennicy po lewej
stronie herbu Lewart, z popiersiem typu 38 wg typologii D. Marzęty.
Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda: SIG III D G
REX PO M D L; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim herby Orzeł
Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach GROS ARG/TRI
REG/POLONI, niżej herb Lewart w tarczy, miedzy inicjałem menniczym
L a skrótem daty 98; Iger L.98.2.a (R), Kopicki 1130 (R), KamińskiKurpiewski 1075 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
108. Zygmunt III Waza, Trojak 1598, Lublin - nieopisany
wariant NGC MS65 Wyśmienity, okazowy egzemplarz. Odmiana z
inicjałem mennicy po lewej stronie herbu Lewart, z popiersiem typu
38 wg typologii D. Marzęty. Moneta doceniona najwyższą, spośród
dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Nieopisany u Igera
wariant z kropką po GROS. Awers: popiersie królewskie w koronie,
zbroi i płaszczu, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w
otoku legenda: SIG III D G REX PO M D L; Rewers: oznaczenie nominału III, pod nim herby Orzeł Korony, Snop
dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech wierszach GROS.ARG/TRI
REG/POLONI, niżej herb Lewart w tarczy, miedzy inicjałem menniczym L a skrótem daty 98; Iger L.98.2.- (R),
Kopicki 1130 (R), Kamiński-Kurpiewski 1075 (R1)
NGC MS65 MAX
Cena wywoławcza: 800 zł
109. Zygmunt III Waza, Trojak 1598, Lublin - +REX+ Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z popiersiem typu 28 wg
typologii D. Marzęty. Charakterystyczny wariant z krzyżykami przed i
po słowie REX. Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu
spiętym klejnotem, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w
otoku legenda: SIG III D G-+REX+P M D L; Rewers: oznaczenie
nominału III, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i
Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, niżej legenda w trzech
wierszach GROS ARG/TRIP REG/POLONI, niżej data 1598; Iger
L.98.4.b (R), Kopicki 1099 (R1), Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

110. Zygmunt III Waza, Trojak 1600, Lublin - popiersie z
ko
kołłnierzem nieopisany wariant Ładny egzemplarz. Odmiana z
popiersiem typu 42 wg typologii D. Marzęty. Nieopisany u Igera
wariant interpunkcji awersu. Awers: popiersie królewskie w koronie,
zbroi i płaszczu, z kołnierzem, w prawo, w otoku legenda: SIG•3 D•G.REX•P•M•D•L; Rewers: oznaczenie nominału •III•, pod nim herby
Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego,
niżej
legenda
w
dwóch
wierszach
GROS.ARG/3•RE•PO•L•, niżej herb Lewart w tarczy, miedzy
inicjałemi Podskarbiego •I-F• rozdziela datę 16-00; Iger L.00.1.-,
Kopicki 1169 (R), Kamiński-Kurpiewski 1226 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 100 zł
111. Zygmunt III Waza, Trojak 1600, Lublin - popiersie z
kr yz
yząą Ładny egzemplarz. Odmiana z popiersiem typu 41 wg typologii
D. Marzęty. Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu, z
kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda:
SIG•3•D G-•REX[]D•L•; Rewers: oznaczenie nominału •III•, pod nim
herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, niżej legenda w dwóch wierszach
GROS.ARG/3•RE•PO•L•, niżej herb Lewart w tarczy, miedzy
inicjałemi Podskarbiego I-F• rozdziela datę 16-00; Iger L.00.2.a,
Kopicki 1168 (R), Kamiński-Kurpiewski 1227 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 100 zł
112. Zygmunt III Waza, Trojak 1601, Kraków - nieopisany
wariant Piękny, okołomenniczy egzemplarz z bardzo dobrze
zachowanym połyskiem menniczym. Drobne wady blachy. Odmiana z
popiersiem w lewo, w nieopisanym u Igera wariancie interpunkcyjnym.
Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą od boku, w lewo, w otoku legenda rozpoczynająca się od
herbu Lewart Jana Firleja: SIGISM•III D•G•-REX•PO M•D•L•; Rewers:
oznaczenie nominału •III•, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii
Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, po ich bokach
rozetki pięciopłatkowe, niżej legenda w trzech wierszach
GROS•ARG:/•TRIP:REG:/•POLONI•, pod nią data i inicjał menniczy
•1601 K•, niżej labr między kulami.; Iger K.01.1.- (R1), Kopicki 1196
(R1), Kamiński-Kurpiewski 1256 (R4)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
113. Zygmunt III Waza, Trojak 1622, Kraków - nieopisany
wariant Piękny menniczy egzemplarz. Nieopisany u Igera wariant
interpunkcji. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda: SIGI•III•D
G•REX•POL•M•D L; Rewers: oznaczenie nominału •III•, pod nim
herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, pomiędzy nimi data 1-6-2-2, niżej legenda w
trzech wierszach GROS•ARGE/TRIP•REGN/POL-ONI, ostatni wiersz
przedzielony strzała z herbu Sas Podskarbiego Wielkiego Koronnego
Mikołaja Daniłowicza leżącego między dwiema kulami; Iger K.22.1.-,
Kopicki 1227, Kamiński-Kurpiewski 1372
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
114.
Zygmunt
III
Waza,
Na
Naśśladownictwo
trojaka
malborskiego Piękny egzemplarz rzadkiego naśladownictwa trojaka
malborskiego z datą 1590. Moneta z tej samej pary stempli znajduje
się w zbiorze T. Igera. Naśladownictwo utrzymane w dość dobrej
manierze. Awers: popiersie królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od góry, w prawo, w otoku legenda przedzielona
tarczą z naśladownictwem herbu Lewart: SIGIM•III D.G•-REX PO M D•L•; Rewers: oznaczenie nominału •III•,
niżej herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, między herbami
rozetki i okręgi, niżej legenda w trzech wierszach: •GROS:ARG•/•TRIP•REG•/•POLONI•, pod nią między
gwiazdkami skrót daty 90 i znaki pierścień i trójkąt mincerzy Kaspra Goebla i Gracjana Gonzalo; Iger N.90.1.a
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 400 zł

115.
Zygmunt
III
Waza,
Na
Naśśladownictwo
trojaka
malborskiego 1593 Ładny egzemplarz rzadkiego naśladownictwa
trojaka malborskiego z datą 1593. Naśladownictwo utrzymane w dość
dobrej manierze rewersu, nieobecne w zbiorze Igera. Awers: popiersie
królewskie w koronie, i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w
prawo, w otoku legenda przedzielona tarczą z naśladownictwem
herbu Lewart: •SGISM•III•D:G-REX.P C I I I L; Rewers: oznaczenie
nominału •III•, niżej herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i
Pogoń Wielkiego Księstwa Litewskiego, po bokach herbów rozetki,
niżej legenda w trzech wierszach: GROS•ARG/•TRIP•REG•/
•POLONI•, pod nią między gwiazdkami skrót daty 90 i znaki pierścień
i trójkąt mincerzy Kaspra Goebla i Gracjana Gonzalo; Iger Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
116. Zygmunt III Waza, Trzykrucierzówka 1615, Kraków
Piękny egzemplarz. Pierwszy rocznik trzykrucierzówek Zygmunta III
Wazy. Interesującego nominału związanego z handlem na pograniczu
RON-y i Śląska. Awers: ukoronowane popiersie królewskie w zbroi, z
kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku legenda: •SIGIS•III D G R (3) PO•M D L•; Rewers:
w otoku sznurowym ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii
Wazów, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona tarczą herbową
z herbem Abdank Podskarbiego Wielkiego Koronnego Stanisława
Warszyckiego: III CRV•REG-POL•16I5•; Kopicki 887 (R1), KamińskiKurpiewski 522 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
117. Zygmunt III Waza, Trzykrucierzówka 1616, Kraków
Piękny egzemplarz. Drugi rocznik trzykrucierzówek Zygmunta III
Wazy. Rzadka odmiana z herbem Sas. Awers: ukoronowane popiersie
królewskie w zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w
otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku legenda: SIGIS III D G R (3)
PO M•D L•; Rewers: w otoku sznurowym ukoronowana pięciopolowa
tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i
Snopem dynastii Wazów, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Wielkiego
Koronnego Mikołaja Daniłowicza: III CRV•REG-POL•16I6•; Kopicki 889 (R4), Kamiński-Kurpiewski 524 (R4)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
118. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1618, Bydgoszcz - NGC
MS64 Piękny, menniczy egzemplarz półtoraka. Odmiana z herbem
Sas w tarczy typu polskiego, z SIGIS w legendzie awersu. Awers: w
otoku liniowym ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii Wazów, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona oznaczeniem nominału 3 w
tarczy herbowej: SIGIS 3 D G-REX P M D L; Rewers: w otoku liniowym
jabłko królewskie, wewnątrz którego oznaczenie nominału 24, po bokach krzyża skrót daty 1-8, w zewnętrznym
otoku legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Daniłowicza w tarczy herbowej typu polskiego,
rozpoczynająca się i kończąca labrami: MONE NO-REG POLO; Górecki B.18.3.h (F2), Kopicki 848, KamińskiKurpiewski 467
NGC MS64
Cena wywoławcza: 200 zł
119. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1618, Bydgoszcz - NGC
MS63 Piękny, menniczy egzemplarz półtoraka. Odmiana z herbem
Sas w tarczy typu polskiego, z SIGI w legendzie awersu. Awers: w
otoku liniowym ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii Wazów, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona oznaczeniem nominału 3 w
tarczy herbowej: *SIGI*3*D G-REX*P M D*L*; Rewers: w otoku
liniowym jabłko królewskie, wewnątrz którego oznaczenie nominału
24, po bokach krzyża skrót daty 1-8, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona herbem Sas Podskarbiego Daniłowicza w tarczy
herbowej typu polskiego: *MONE*NO-REG*POLO*; Górecki B.18.3.d
(F2), Kopicki 848, Kamiński-Kurpiewski 463
NGC MS63
Cena wywoławcza: 200 zł

120. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1618, Bydgoszcz - NGC
MS63 Piękny, menniczy egzemplarz półtoraka. Odmiana z herbem
Sas w tarczy typu polskiego, z SIGIS w legendzie awersu. Awers: w
otoku liniowym ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii Wazów, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona oznaczeniem nominału 3 w
tarczy herbowej: SIGIS 3 D G-REX P M D L; Rewers: w otoku liniowym
jabłko królewskie, wewnątrz którego oznaczenie nominału 24, po
bokach krzyża skrót daty 1-8, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona herbem Sas Podskarbiego Daniłowicza w tarczy
herbowej typu polskiego, rozpoczynająca się i kończąca labrami:
MONE NO-REG POLO; Górecki B.18.3.h (F2), Kopicki 848, KamińskiKurpiewski 467
NGC MS63
Cena wywoławcza: 200 zł
121. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1619, Bydgoszcz - NGC
MS62 Piękny, menniczy egzemplarz półtoraka. Odmiana z herbem
Sas w tarczy półokrągłej, z SIGIS w legendzie awersu. Awers: w otoku
liniowym ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii Wazów, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona oznaczeniem nominału 3 w
tarczy herbowej: SIGIS 3 D G-REX P M D L; Rewers: w otoku liniowym
jabłko królewskie, wewnątrz którego oznaczenie nominału 24, po
bokach krzyża skrót daty 1-9, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona herbem Sas Podskarbiego Daniłowicza w tarczy
półokrągłej herbowej: MONE NO-REG POLO; Górecki B.19.1.f (F1),
Kopicki 851, Kamiński-Kurpiewski 473
NGC MS62
Cena wywoławcza: 100 zł
122. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1623 Bydgoszcz - NGC
MS63 Piękny, menniczy egzemplarz półtoraka. Odmiana z herbem
Sas w tarczy herbowej typu polskiego, z SIGIS w legendzie awersu.
Awers: w otoku liniowym ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa
z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii
Wazów, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona oznaczeniem
nominału 3 w tarczy herbowej: SIGIS 3 D G-REX P M D L; Rewers: w
otoku liniowym jabłko królewskie, wewnątrz którego oznaczenie
nominału 24, po bokach krzyża skrót daty 2-3, w zewnętrznym otoku
legenda przedzielona herbem Sas Podskarbiego Daniłowicza w tarczy
herbowej typu polskiego: MONE NO-REG POLO; Górecki B.23.2.a
(F1), Kopicki 861, Kamiński-Kurpiewski 486
NGC MS63
Cena wywoławcza: 100 zł
123. Zygmunt III Waza, Grosz 1609, Kraków - nieopisany
wariant Piękny, menniczy egzemplarz. Odmiana z herbem Lewart.
Nieopisany u Dutkowskiego wariant z dwukropkiem po G. Awers:
ukoronowana, pięciokabłąkową koroną o pięciu fleuronach rozetowych
legenda: SIG:III:D.G:/•REX:POL•/•M:D:L•; po bokach korony dwie
pięciopłatkowe rozety; Rewers: w otoku sznurowym orzeł z herbem
Snop w tarczy na piersiach, z głową heraldycznie w prawo, o 10
piórach w każdym ze skrzydeł, w otoku zewnętrznym legenda
rozpoczynająca się od pięciopłatkowej rozety, przedzielona herbem
Lewart w owalnej tarczy herbowej: GROSS:REG:-POLO:1609;
Dutkowski -, Kopicki 793, Kamiński-Kurpiewski 375
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

124. Zygmunt III Waza, Trojak 1589, W ilno - rzadko
rzadkość
ść
herb Korczak pod popiersiem Bardzo ładny egzemplarz. Drobne
mennicze wady blachy, awersu, które poskutkowały niedobiciem
Snopa na rewersie. Dobrze zachowany połysk menniczy w tle,
przyćmiony patyną starego zbioru. Bardzo rzadka, poszukiwana
typologicznie pozycja z herbem Korczak Podskarbiego Macieja Wojny
między popiersiem, a legendą. Odmiana zgodnie oceniana przez
twórców katalogów na stopień rzadkości R5, przez Tyszkiewicza na 25 Marek (gdzie popularne talary Zygmunta
III wyceniono na 6 Marek), a przez Ivanauskasa oceniony jako rzadkość RRR. Awers: popiersie Zygmunta III
Wazy, w koronie czterokabłąkowej i zbroi, z kryzą rurkowatą, w prawo, pod nim herb Korczak, w otoku legenda:
SIG•III•D•G•REX•POL•M•D•LI; Rewers: herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego, wyżej, nad herbem Snop oznaczenie nominału III, pod herbami data 15-89 i legenda w trzech
wierszach: GROS•ARG/TRIP•M•D/liść LIT liść; Moneta mimo wad blachy godna polecenia do każdej, nawet
mocno zaawansowanej kolekcji trojaków zygmuntowskich. Iger V.89.1.c (R5), Ivanauskas 5SV2-1 (RRR), Kopicki
3512 (R5), Kamiński-Kurpiewski 2116 (R5), Tyszkiewicz 25 Mk
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 1 000 zł
125. Zygmunt III Waza, Trojak 1592, W ilno - NGC MS63
Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Odmiana z zapisem skrótu imienia
królewskiego SIG. Awers: popiersie Zygmunta III Wazy, w koronie i
zbroi, z kryzą rurkowatą, w prawo, w otoku legenda:
SIG•III•D•G•REX•PO•M•D•L; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, po bokach Snopa data 15-9Z, niżej legenda w
dwóch wierszach: GROS•ARG/TRIP•M•D L pod nią herb Chalecki
Podskarbiego Demetriusza Chaleckiego z gwiazdkami po bokach; Iger
V.92.1.a, Ivanauskas 5SV25-13, Kopicki 3520 (R), KamińskiKurpiewski 2127 (R1)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 300 zł
126.
Zygmunt III Waza, Trojak 1593, W ilno Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z rozetkami przy herbie
Chalecki. Awers: popiersie Zygmunta III Wazy, w koronie i zbroi, z
kryzą
rurkowatą,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
SIG•III•D•G•REX•PO•M•D•L; Rewers: oznaczenie nominału III, pod
nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego
Księstwa Litewskiego, po bokach Snopa data 15-93, niżej legenda w
dwóch wierszach: GROS•ARG/TRIP•M•D L pod nią herb Chalecki
Podskarbiego Demetriusza Chaleckiego z gwiazdkami po bokach; Iger
V.93.1.b, Ivanauskas 5SV31-15, Kopicki 3521, Kamiński-Kurpiewski
2130 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
127.
Zygmunt III Waza, Trojak 1596, W ilno Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z herbami Prus i Chalecki.
Awers: popiersie Zygmunta III Wazy, w koronie i zbroi, z kryzą
rurkowatą,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
SIG•III•D•G••REX•PO•M•D•L; Rewers: oznaczenie nominału •III•, pod nim herby
Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego,
niżej
legenda
w
dwóch
wierszach:
GROS•ARG/TRIP•M•D•L• pod nią herby Chalecki i Prus rozdzielają
datę •15-96•/•-•; Iger V.96.1.-, Ivanauskas 5SV45-22 (R), Kopicki -,
Kamiński-Kurpiewski 2140 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
128.
Zygmunt III Waza, Trojak 1598, W ilno - herby
Chalecki i g
głłowa wo
wołłu Piękny, okołomenniczy egzemplarz.
Odmiana ze znakiem głowa wołu przebita hakami mincmistrza
Szymona Lidmana i herbem Chalecki. Ogromnej rzadkości wariant z
popiersiem typu 19 wg typologii Ivanauskasa z charakterystycznym,
poprawianym stemplem awersu. Awers: popiersie Zygmunta III Wazy,
w koronie i zbroi, z kryzą rurkowatą, w prawo, w otoku legenda: SIG•III•D•G-•REX•PO M D L•; Rewers:
oznaczenie nominału •III•, pod nim herby Orzeł Korony, Snop dynastii Wazów i Pogoń Wielkiego Księstwa
Litewskiego, niżej legenda w dwóch wierszach: GROS•ARG/TRIP•M•D•L• pod nią znak głowa wołu przebita
hakami i herb Chalecki rozdzielają datę 15-98; Iger V.98.1.-, Ivanauskas 5SV57-34 (RRR), Kopicki 3534 (R2),
Kamiński-Kurpiewski 2146 (R3)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł

129. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1619, W ilno - rzadko
rzadkość
ść
NGC MS64 Piękny, menniczy egzemplarz półtoraka wileńskiego.
Ogromnej rzadkości moneta z pierwszego rocznika bicia półtoraków
w Wilnie. Odmiana z herbem Wadwicz na końcu legendy awersu oraz
MAGNI w legendzie rewersu. Moneta doceniona najwyższą, spośród
dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Awers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z labrami, z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Snopem dynastii Wazów, w otoku legenda zakończona herbem Wadwicz Podskarbiego
Wielkiego Litewskiego Krzysztofa Naruszewicza: SIG•3•D G•REX•P:M:D:L; Rewers: jabłko królewskie,
wewnątrz którego oznaczenie nominału 24, po bokach krzyża skrót daty 1-9, w zewnętrznym otoku legenda
przedzielona oznaczeniem nominału 3 w okrągłej tarczy: MON.NOVA-MAGNI•D•L•; Górecki W.19.4.j (F4),
Ivanauskas 4SV11-1 (R), Kopicki 3507 (R6), Kamiński-Kurpiewski 2111 (R5)
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 200 zł
130. Zygmunt III Waza, Grosz 1609 W ilno - NGC MS62
Piękny, menniczy egzemplarz. Jedna z najbardziej charakterystycznych
emisji litewskich. W tym roczniku występują liczne błędy daty
wynikające z uproszczeń rytowników, którzy zamiast stworzyć punce
do cyfry 6 i 9 nabijali cyfry 0 i dokładali do nich (gdy nie zapomnieli)
dolne lub górne linie. Awers: ukoronowany orzeł o głowie heraldycznie
w prawo, z 7 piórami w każdym ze skrzydeł, o rozłożystym ogonie, z
czteroszponiastymi łapami, z herbem Snop na piersi w tarczy, w otoku
legenda: SIG•III•D•G•REX•PO•M•DV•L•; Rewers: Pogoń w lewo, w
otoku legenda rozpoczęta pięcioramienną gwiazdką, przedzielona
herbem Bogoria Podskarbiego Wielkiego Litewskiego Hieronima
Wołłowicza: GROSS•MAG•-DVC•LI•1609; Ivanauskas 3SV170-12,
Kopicki 3488, Kamiński-Kurpiewski 1056 (R3)
NGC MS62
Cena wywoławcza: 400 zł
131. Zygmunt III Waza, Grosz 1615, W ilno - LITV/LIT NGC MS64 Wyśmienity, menniczy egzemplarz z dobrze
zachowanym detalem. Typowe dla tej emisji delikatne wady blachy.
Pięknie zachowany połysk menniczy. Odmiana z datą w otoku, z
końcówkami legend LITV/LIT. Ivanauskas 3SV133-32, Kopicki 3499
(R4), Kamiński-Kurpiewski 2093 (R5)
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
132. Zygmunt III Waza, Grosz 1615, W ilno - LITV/LIT NGC
MS62 Piękny, menniczy egzemplarz. Rzadka emisja zamykająca na
okres 10 lat mennictwo groszowe w Wilnie. Awers: w otoku
perełkowym ukoronowany orzeł o głowie heraldycznie w prawo, z 7
piórami w każdym ze skrzydeł, o rozłożystym ogonie, z
czteroszponiastymi łapami, z herbem Snop na piersi w tarczy, w otoku
zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od pięciopłatkowej rozetki:
SIGIS:III:D:G:REX:POLO:M:D:LITV; Rewers: w otoku perełkowym
Pogoń w lewo, pod nią inicjały Wołłowicza - •H.W., w otoku
zewnętrznym
legenda
rozpoczęta
pięcioramienną
rozetką,
przedzielona herbem Bogoria Podskarbiego Wielkiego Litewskiego
Hieronima Wołłowicza: :GROSS:MAGNI:-:DVC:LIT:1:6•15; Ivanauskas
3SV133-32, Kopicki 3499 (R4), Kamiński-Kurpiewski 2093 (R5)
NGC MS62
Cena wywoławcza: 800 zł

133. Zygmunt III Waza, Or t 1609, Gda
Gdańńsk - rzadko
rzadkość
ść Ładny egzemplarz bardzo rzadkiego orta
gdańskiego z drugiego rocznika bicia ortów w historii polskiego mennictwa. Moneta rzadko spotykana na rynku
aukcyjnym, poszukiwana w każdym stanie zachowania z uwagi na jej brak w wielu, nawet bardzo
zaawansowanych, kolekcjach. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od znaku Łapa niedźwiedzia zwieńczonego
kropką: MONETA•CIVIT•GEDANSIS•1609; Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem
Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w kryzie rurkowatej, w otoku
sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda: SIGIS•3•D:G•REX•POL•M•D•L•R•PR•; Szatalin-Grendel GD09-2
(R3), Kopicki 7482 (R3), Kamiński-Kurpiewski 2233 (R4), Tyszkiewicz 4 Mk
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 2 000 zł
134. Zygmunt III Waza, Or t 1614, Gda
Gdańńsk - rzadko
rzadkość
ść ma
małłe
cyfr y daty Ładny egzemplarz w kolorowej patynie. Odmiana z
małymi cyframi daty w najrzadszym wariancie interpunkcji bez kropki
między GEDANENSIS a datą. Awers: herb Gdańska w kartuszu
podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku
zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od znaku Łapa
niedźwiedzia: MONETA•CIVIT•GEDANENSIS 1614; Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z
Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w kryzie rurkowatej, w
otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda: SIGIS•3•D•G•REX•POL•M•D•L•R•PR•; Szatalin-Grendel
GD14-14 (R6), Kopicki 7487 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2239 (R2), Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 000 zł
135.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - star y typ
popiersia Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Charakterystyczny
wariant bez kropek przy krzyżu zwieńczającym kartusz z herbem
miasta. Ostatni rocznik ortów gdańskich z typem popiersia z
wizerunkiem króla w kryzie rurkowatej. Awers: herb Gdańska w
kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w
otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od znaku Łapa
niedźwiedzia i kropki: MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•1615; Rewers:
popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, w zbroi i płaszczu
spiętym klejnotem, w kryzie rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku
zewnętrznym
legenda:
SIGIS•3•D•G•REX•POL•M•D•L•R•PR•;
Szatalin-Grendel GD15-11 (R2), Kopicki 7488 (R2), KamińskiKurpiewski 2240 (R2), Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 1 500 zł

136.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - star y typ
popiersia Ładny egzemplarz. Wariant z kropką nad znakiem łada
niedźwiedzia zwieńczonego kropką, z dwukropkiem po D w legendzie
rewersu. Ostatni rocznik ortów gdańskich z typem popiersia z
wizerunkiem króla w kryzie rurkowatej. Awers: herb Gdańska w
kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w
otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od znaku Łapa
niedźwiedzia
zwieńczonego
kropką:
MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•1615; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
kryzie rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym
legenda: SIGIS•3•D:G•REX•POL•M•D•L•R•PR•; Szatalin-Grendel
GD15-2 (R), Kopicki 7488 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2240 (R2),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 800 zł
137.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - star y typ
popiersia - NGC AU50 Ładny egzemplarz w ciemnej patynie.
Charakterystyczny wariant bez kropek przy krzyżu zwieńczającym
kartusz z herbem miasta. Ostatni rocznik ortów gdańskich z typem
popiersia z wizerunkiem króla w kryzie rurkowatej. Awers: herb
Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od
znaku
Łapa
niedźwiedzia
i
kropki:
MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•1615; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
kryzie rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym
legenda: SIGIS•3•D:G•REX•POL•M•D•L•R•PR•; Szatalin-Grendel
GD15-10 (R3), Kopicki 7488 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2240 (R2),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
NGC AU50
Cena wywoławcza: 500 zł
138.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - star y typ
popiersia Piękny egzemplarz wytłoczony z końcówki blachy, co
poskutkowało lekkim niedotłoczeniem. Charakterystyczny wariant bez
kropek przy krzyżu zwieńczającym kartusz z herbem miasta. Ostatni
rocznik ortów gdańskich z typem popiersia z wizerunkiem króla w
kryzie rurkowatej. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym
przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda
rozpoczynająca się od znaku Łapa niedźwiedzia i kropki:
MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•1615; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
kryzie rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym
legenda: SIGIS•3•D:G•REX•POL•M•D•L•R•PR•; Szatalin-Grendel
GD15-10 (R3), Kopicki 7488 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2240 (R2),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
139.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - star y typ
popiersia Ładny egzemplarz wytłoczony zużytym stemplem rewersu.
Charakterystyczny wariant bez kropek przy krzyżu zwieńczającym
kartusz z herbem miasta. Ostatni rocznik ortów gdańskich z typem
popiersia z wizerunkiem króla w kryzie rurkowatej. Awers: herb
Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od
znaku
Łapa
niedźwiedzia
i
kropki:
MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•1615; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
kryzie rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym
legenda: SIGIS•3•D:G•REX•POL•M•D•L•R•PR•; Szatalin-Grendel
GD15-10 (R3), Kopicki 7488 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2240 (R2),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 400 zł

140.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - star y typ
popiersia Ładny egzemplarz. Rzadszy wariant z kropką nad znakiem
łada niedźwiedzia zwieńczonego kropką, bez kropki po L w legendzie
rewersu. Ostatni rocznik ortów gdańskich z typem popiersia z
wizerunkiem króla w kryzie rurkowatej. Awers: herb Gdańska w
kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w
otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od znaku Łapa
niedźwiedzia
zwieńczonego
kropką:
MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•1615; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
kryzie rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym
legenda: SIGIS•3•D•G•REX•POL•M•D•L R•PR•; Szatalin-Grendel
GD15-5 (R3), Kopicki 7488 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2240 (R2),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 200 zł
141.
Zygmunt III Waza, Or t 1615, Gda
Gdańńsk - nowy typ
popiersia Piękny egzemplarz wytłoczony zużytym stemplem
rewersu. Lekko niedotłoczony. Wariant z dwukropkiem i gwiazdką na
końcu legendy rewersu. Pierwszy rocznik ortów gdańskich z tym
typem popiersia z wizerunkiem króla w kryzie rurkowatej. Awers: herb
Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od
znaku Łapa niedźwiedzia w tarczy i znaku menniczego, zakończony
mała rozetką: MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1615; Rewers: popiersie
Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na
łańcuchu z5 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w kryzie
rurkowatej, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda
rozpoczynająca
się
od
znaku
menniczego:
SIGIS:III•D:G:REX•POL:M:D:L:R[]PRVS:*; Szatalin-Grendel GD15b-5
(R), Kopicki 7490 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2241 (R2), Tyszkiewicz
1,5 Mk
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 500 zł
142. Zygmunt III Waza, Or t 1616, Gda
Gdańńsk - popiersie z
kr yz
yząą rurkowat
rurkowatąą Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z
popiersiem w kryzie rurkowatej, rzadziej spotykane na rynku
aukcyjnym. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez
dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku legenda rozpoczynająca się od
tarczy ze znakiem łapa niedźwiedzia oraz znaku menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1616+; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 5
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, z kryzą rurkowatą, w
otoku sznurowym, w otoku legenda rozpoczynająca się od znaku
menniczego:
SIGIS:III•D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS:+;
SzatalinGrendel GD16a-4 (R), Kopicki 7490 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2242
(R2)
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 1 000 zł
143. Zygmunt III Waza, Or t 1616, Gda
Gdańńsk - popiersie z
kr yz
yząą rurkowat
rurkowatąą Ładny detalem egzemplarz w ciemnej patynie.
Dwa mocne skaleczenia na rewersie, delikatne wady blachy. Odmiana
z popiersiem w kryzie rurkowatej, rzadziej spotykane na rynku
aukcyjnym. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez
dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku legenda rozpoczynająca się od
tarczy ze znakiem łapa niedźwiedzia oraz znaku menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1616+; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z
5krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, z kryzą rurkowatą, w
otoku sznurowym, w otoku legenda rozpoczynająca się od znaku
menniczego: SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS:; Szatalin-Grendel
GD16a-1 (R1), Kopicki 7490 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2242 (R2)
Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 300 zł

144. Zygmunt III Waza, Or t 1616, Gda
Gdańńsk - popiersie z
kr yz
yząą rurkowat
rurkowatąą Ładny detalem egzemplarz w ciemnej patynie.
Odmiana z popiersiem w kryzie rurkowatej, rzadziej spotykane na
rynku aukcyjnym. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym
przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku legenda rozpoczynająca
się od tarczy ze znakiem łapa niedźwiedzia oraz znaku menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1616+; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z
5krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, z kryzą rurkowatą, w
otoku sznurowym, w otoku legenda rozpoczynająca się od znaku
menniczego: SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS:; Szatalin-Grendel
GD16a-1 (R1), Kopicki 7490 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2242 (R2)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
145. Zygmunt III Waza, Or t 1616, Gda
Gdańńsk - popiersie z
ko
kołłnierzem Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z
popiersiem z kołnierzem. Awers: herb Gdańska w kartuszu
podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku
legenda rozpoczynająca się od tarczy ze znakiem łapa niedźwiedzia
oraz znaku menniczego: MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1616+;
Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem
Złotego Runa na łańcuchu z 6 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym
klejnotem, z kołnierzem, w otoku sznurowym, w otoku legenda
rozpoczynająca
się
od
znaku
menniczego:
SIGIS:III•D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS:+; Szatalin-Grendel GD16b-5
(R), Kopicki 7491 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2243 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 600 zł
146. Zygmunt III Waza, Or t 1617, Gda
Gdańńsk - PRVS :+ Piękny
egzemplarz z bardzo dobrze zachowanym detalem. Awers: herb
Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
łańcuchowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od
tarczy ze znakiem Łapa niedźwiedzia i znaku menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1617•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku łańcuchowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•SIGIS:III•D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS:•; Szatalin-Grendel GD17-3
(R), Kopicki 7493 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2244 (R1), Tyszkiewicz
1,5 Mk
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
147.
Zygmunt III Waza, Or t 1617, Gda
Gdańńsk - PRVS :+
Obiegowy egzemplarz w ciemnej patynie. Awers: herb Gdańska w
kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku łańcuchowym, w
otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od tarczy ze znakiem
Łapa
niedźwiedzia
i
znaku
menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1617•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku łańcuchowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•SIGIS:III•D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS:•; Szatalin-Grendel GD17-3
(R), Kopicki 7493 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2244 (R1), Tyszkiewicz
1,5 Mk
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
148. Zygmunt III Waza, Or t 1617, Gda
Gdańńsk - PRVS• Ładny
egzemplarz z bardzo dobrze zachowanym detalem. Wytłoczony na
końcówce blachy. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym
przez dwa lwy, w otoku łańcuchowym, w otoku zewnętrznym legenda
rozpoczynająca się od tarczy ze znakiem Łapa niedźwiedzia i znaku
menniczego: MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1617•; Rewers: popiersie
Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na
łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku
łańcuchowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•SIGIS:III•D:G:REX•POL:M:D:L:R:PRVS•; Szatalin-Grendel GD17-1
(R), Kopicki 7493 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2244 (R1), Tyszkiewicz
1,5 Mk
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 300 zł

149.
Zygmunt III Waza, Or t 1619, Gda
Gdańńsk - S-B nad
podstaw
podstawąą kar tusza NGC MS61 Piękny egzemplarz. Odmiana z
inicjałami S-B Samuela Bermana ( mincerza działającego w Gdańsk w
latach 1617-1635) nad podstawą kartusza, oraz inicjałami medaliera
Samuela Ammona między ramionami podstawy kartusza i datą pod
kartuszem. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez
dwa lwy, w otoku łańcuchowym, w otoku zewnętrznym legenda
rozpoczynająca się od rozety w tarczy i znaku menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANSIS•1619•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku łańcuchowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•SIGIS:III•D:G•REX•POL•M:D•L•R•PRVS+; Szatalin-Grendel GD19a6 (R1), Kopicki 7498 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2249 (R1),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
NGC MS61
Cena wywoławcza: 1 000 zł
150.
Zygmunt III Waza, Or t 1619, Gda
Gdańńsk - S-B nad
podstaw
podstawąą kar tusza Bardzo ładny detal. Odmiana z inicjałami S-B
Samuela Bermana ( mincerza działającego w Gdańsk w latach 16171635) nad podstawą kartusza, oraz inicjałami medaliera Samuela
Ammona między ramionami podstawy kartusza i datą pod kartuszem.
Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w
otoku łańcuchowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca
się
od
rozety
w
tarczy
i
znaku
menniczego:
MONETA•CIVIT:GEDANSIS•1619•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku łańcuchowym,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
•SIGIS•III•D:G•REX•POL•M•D•L•R•PRVS•;
Szatalin-Grendel
GD19a-2 (R1), Kopicki 7498 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2249 (R1),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 500 zł
151. Zygmunt III Waza, Or t 1621, Gda
Gdańńsk - PRVS: •:•
Bardzo ładny egzemplarz. Lekko niedotłoczony. Ostatni rocznik ortów
gdańskich z tym typem popiersia. Awers: herb Gdańska w kartuszu
podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku
zewnętrznym legenda rozpoczynająca się od rozety i znaku
menniczego: MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1621; Rewers: popiersie
Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na
łańcuchu z 6 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
kołnierzu, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda:
•SIGIS:III:D:G:REX•POL•M•D:L•R:PRVS: •:•; Szatalin-Grendel GD2115 (R1), Kopicki 7500 (R1), Kamiński-Kurpiewski 2252 (R1),
Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 700 zł
152. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Gda
Gdańńsk - rzadko
rzadkość
ść data
w otoku NGC XF45 Obiegowy egzemplarz najrzadszego
typologicznie orta gdańskiego z 1623 roku. Odmiana z datą tylko w
otoku wysoko oceniana przez autorów katalogów (od R5 do R8) i
cenników (Tyszkiewicz wycenił go na 25 Marek ze znakiem zapytania,
gdzie wiele dukatów gdańskich tego władcy jest wycenianych na
kilkanaście Marek). Lekkie niedotłoczenie. Awers: herb Gdańska w
kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, w otoku zewnętrznym legenda rozpoczynająca
się od rozety i znaku menniczego: MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•1623; Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w
koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
otoku sznurowym, w otoku legenda: •SIGIS:III:D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•; Szatalin-Grendel GD23a-4 (R5),
Kopicki 7501 (R7), Kamiński-Kurpiewski 2254 (R8), Tyszkiewicz 25? Mk
NGC XF45
Cena wywoławcza: 5 000 zł

153. Zygmunt III Waza, Or t 1623 Gda
Gdańńsk - data w polu i w
otoku Ładny egzemplarz w ciemnej patynie. Rzadka odmiana z datą
nad kartuszem i w zewnętrznym otoku. Awers: herb Gdańska w
kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, nad
kartuszem skrót daty •2•3•, w otoku legenda rozpoczynająca się od
rozety w tarczy: •MONETA•CIVIT:GEDANENSIS 1623; Rewers:
popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego
Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w
otoku sznurowym, po bokach popiersia oznaczenie nominału I-6, w
otoku legenda: SIGIS:III:D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•; Szatalin-Grendel
GD23c-1 (R2), Kopicki 7503 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2257 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
154. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Gda
Gdańńsk - PR• Bardzo
dobrze wytłoczony z walca egzemplarz, minimalnie niecentryczny.
Odmiana z datą tylko nad kartuszem. Wariant z literą V w CIVIT
wybitą odwróconą puncą A. Piękny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers:
herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, nad kartuszem skrót daty •2•3•, w otoku legenda
rozpoczynająca
się
od
rozety
w
tarczy:
•MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku sznurowym, po
bokach popiersia oznaczenie nominału I-6, w otoku legenda:
•SIGIS:III:D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•; Szatalin-Grendel GD23e-1 (R4)
, Kopicki 7504, Kamiński-Kurpiewski 2259 (R)
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 300 zł
155. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Gda
Gdańńsk - PR• Bardzo
dobrze wytłoczony z walca egzemplarz, końcówka blachy. Odmiana z
datą tylko nad kartuszem. Piękny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers:
herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, nad kartuszem skrót daty •2•3•, w otoku legenda
rozpoczynająca
się
od
rozety
w
tarczy:
•MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku sznurowym, po
bokach popiersia oznaczenie nominału I-6, w otoku legenda:
•SIGIS:III•D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•; Szatalin-Grendel GD23e-9,
Kopicki 7504, Kamiński-Kurpiewski 2259 (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
156. Zygmunt III Waza, Or t 1623, Gda
Gdańńsk - PR• Bardzo
dobrze wytłoczony z walca egzemplarz, końcówka blachy. Odmiana z
datą tylko nad kartuszem. Piękny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers:
herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, nad kartuszem skrót daty •2•3•, w otoku legenda
rozpoczynająca
się
od
rozety
w
tarczy:
•MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7
krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku sznurowym, po
bokach popiersia oznaczenie nominału I-6, w otoku legenda:
•SIGIS:III•D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•; Szatalin-Grendel GD23e-4,
Kopicki 7504, Kamiński-Kurpiewski 2259 (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
157. Zygmunt III Waza, Or t 1623/4, Gda
Gdańńsk - PR• Piękny,
menniczy egzemplarz. Odmiana z przebitką daty i końcówką legendy
rewersu PR. Awers: herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym
przez dwa lwy, w otoku sznurowym, nad kartuszem skrót daty
•2•3/4•, w otoku legenda rozpoczynająca się od rozety:
•MONETA•CIVIT•GEDANENSIS•; Rewers: popiersie Zygmunta III
Wazy w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym
klejnotem, w otoku sznurowym, po bokach popiersia oznaczenie nominału I-6, w otoku legenda:
SIGIS:III:D:G:REX•POL•M:D:L•R•PR•; Szatalin-Grendel GD24a-4, Kopicki 7505, Kamiński-Kurpiewski 2264
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 600 zł

158. Zygmunt III Waza, Or t 1623/4, Gda
Gdańńsk - PR Bardzo
dobrze wytłoczony z walca egzemplarz, minimalnie niecentryczny.
Odmiana z przebitką daty i końcówką legendy rewersu PR. Awers:
herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, nad kartuszem skrót daty •2•3/4•, w otoku legenda
rozpoczynająca się od rozety na dwóch ozdobnych płatkach:
MONETA:CIVIT:GEDANENSIS; Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy
w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw,
w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku sznurowym, po bokach
popiersia
oznaczenie
nominału
I-6,
w
otoku
legenda:
SIGIS:III:D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•;
Szatalin-Grendel
GD24a-2,
Kopicki 7505, Kamiński-Kurpiewski 2264
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
159. Zygmunt III Waza, Or t 1623/4, Gda
Gdańńsk - PR• Bardzo
dobrze wytłoczony z walca egzemplarz, minimalnie niecentryczny.
Odmiana z przebitką daty i końcówką legendy rewersu PR. Awers:
herb Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, nad kartuszem skrót daty •2•3/4•, w otoku legenda
rozpoczynająca się od rozety: •MONETA•CIVIT:GEDANENSIS•;
Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem
Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym
klejnotem, w otoku sznurowym, po bokach popiersia oznaczenie
nominału I-6, w otoku legenda: •SIGIS:III•D:G:REX•POL•M:D:L•R:PR•;
Szatalin-Grendel GD24a-25, Kopicki 7505, Kamiński-Kurpiewski 2264
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
160. Zygmunt III Waza, Or t 1625, Gda
Gdańńsk - PR• Piękny
egzemplarz. Odmiana z końcówką legendy rewersu PR. Awers: herb
Gdańska w kartuszu podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku
sznurowym, nad kartuszem skrót daty •2-5•, w otoku legenda
rozpoczynająca się od rozety na dwóch ozdobnych płatkach:
MONETA:CIVIT:GEDANENSIS; Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy
w koronie w prawo, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw,
w zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w otoku sznurowym, po bokach
popiersia
oznaczenie
nominału
I-6,
w
otoku
legenda:
SIGIS:III:D:G•REX•POL:M:D:L:R:PR•; Szatalin-Grendel GD25b-9 (R),
Kopicki 7506 (R), Kamiński-Kurpiewski 2265 (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł
161. Zygmunt III Waza, Or t 1625, Gda
Gdańńsk - PR• Ładny
egzemplarz, z bardzo dobrze zachowanym detalem. Minimalnie
niedotłoczony na walcu, co zaowocowało słabszą czytelnością detalu
na prawym lwie i tyle płaszcza. Patyna, drobne naloty. Odmiana z
końcówką legendy rewersu PR. Awers: herb Gdańska w kartuszu
podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, nad
kartuszem skrót daty •2-5•, w otoku legenda rozpoczynająca się od
rozety na dwóch ozdobnych płatkach: MONETA:CIVIT:GEDANENSIS;
Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem
Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym
klejnotem, w otoku sznurowym, po bokach popiersia oznaczenie
nominału I-6, w otoku legenda: SIGIS:III:D:G:REX•POL:M:D:L:R:PR•;
Szatalin-Grendel GD25b-3, Kopicki 7506 (R), Kamiński-Kurpiewski
2265 (R), Tyszkiewicz 1,5 Mk
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
162. Zygmunt III Waza, Or t 1625, Gda
Gdańńsk - PR• Ładny
egzemplarz wytłoczony na końcówce blachy. Odmiana z końcówką
legendy rewersu PR. Awers: herb Gdańska w kartuszu
podtrzymywanym przez dwa lwy, w otoku sznurowym, nad
kartuszem skrót daty •2-5•, w otoku legenda rozpoczynająca się od
rozety na dwóch ozdobnych płatkach: MONETA:CIVIT:GEDANENSIS;
Rewers: popiersie Zygmunta III Wazy w koronie w prawo, z Orderem
Złotego Runa na łańcuchu z 7 krzesiw, w zbroi i płaszczu spiętym
klejnotem, w otoku sznurowym, po bokach popiersia oznaczenie
nominału I-6, w otoku legenda: SIGIS:III:D:G•REX•POL:M:D:L•R:PR•;
Szatalin-Grendel GD25b-8 (R), Kopicki 7506 (R), Kamiński-Kurpiewski
2265 (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

163. Zygmunt III Waza, Or t 1623-1625, Gda
Gdańńsk (3 egz)
Obiegowe, ale w pełni czytelne egzemplarze. 3 różne roczniki mogące
stanowić zaczątek kolekcji ortów gdańskich.
Stan zachowania: 3/2Cena wywoławcza: 500 zł
164. Zygmunt III Waza, Or t 1623-1625, Gda
Gdańńsk (3 egz.)
Obiegowe, ale w pełni czytelne egzemplarze. 3 różne roczniki mogące
stanowić zaczątek kolekcji ortów gdańskich.
Stan zachowania: 3/2Cena wywoławcza: 500 zł
165. Zygmunt III Waza, Or t 1624-1626, Gda
Gdańńsk (3 egz.)
Obiegowe, ale w pełni czytelne egzemplarze. 3 różne roczniki (w tym
dwa rzadsze typologicznie 1625 i 1626) mogące stanowić zaczątek
kolekcji ortów gdańskich.
Stan zachowania: 3/2Cena wywoławcza: 500 zł
166.
Zygmunt III Waza, Denar 1595, Gda
Gdańńsk Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Typowe dla gdańskich emisji denarowych
lekkie wady blachy. Egzemplarz wytłoczony zużytym stemplem
rewersu, co zaowocowało lekkim niedotłoczeniem na awersie pod
cyfrą 5. Awers: ukoronowany herb Gdańska w ozdobnym kartuszu, po
bokach którego skrót daty 9-5; Rewers: Orzeł Prus Królewskich;
Kopicki 7461 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2205 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
167.
Zygmunt III Waza, Denar 1597, Gda
Gdańńsk Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Typowe dla gdańskich emisji denarowych
lekkie wady blachy. Awers: ukoronowany herb Gdańska w ozdobnym
kartuszu, po bokach którego skrót daty 9-7; Rewers: Orzeł Prus
Królewskich; Kopicki 7463 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2207 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
168. Zygmunt III Waza, Trojak 1588 Ryga - nieopisany
wariant Bardzo ładny egzemplarz pierwszego rocznika trojaków
bitych w Rydze za czasów panowania Zygmunta III Wazy. Nieopisany
u Igera wariant bez kropki przed CIVI. Patyna, nalot. Awers:
oznaczenie nominału +III+, pod nim herb Rygi, rozdzielający datę •1588• i początek legendy GR-OS, pod nim dalsze 3 wiersze legendy
zakończone lilijką: ARG:TRIP/CIVI:RI/•GE•-•; Rewers: ukoronowane
popiersie królewskie z licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi
płytowej, z kryzą rurkowatą widzianą od góry, w prawo, w otoku
legenda: •SIG:III•D:G•REX+PO:D:LI+; Iger R.88.1.- (R1), Kopicki 8177
(R2), Kamiński-Kurpiewski 2489 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
169. Zygmunt III Waza, Trojak 1590, Ryga - Du
Dużża g
głłowa
nieopisany wariant Ładny egzemplarz rzadkiej odmiany z dużą
głową w popiersiu. Nieopisany u Igera wariant interpunkcji rewersu
Patyna, nalot. Awers: oznaczenie nominału +III+, pod nim herb Rygi,
rozdzielający datę 15-90. i początek legendy GR-OS, pod nim dalsze 3
wiersze legendy zakończone lilijką: ARG:TRIP/CIVI:RI/•GE; Rewers:
ukoronowane popiersie królewskie z licznymi klejnotami w obręczy
korony, w zbroi płytowej, z kryzą rurkowatą widzianą od góry, w
prawo, w otoku legenda: SIG:III+D+G:REX+PO+D LI+; Iger R.90.2.(R2), Kopicki 8183 (R4), Kamiński-Kurpiewski 2500 (R3)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 200 zł
170. Zygmunt III Waza, Trojak 1593, Ryga - nieopisany
wariant Piękny egzemplarz. Nieopisany u Igera wariant interpunkcji
rewersu Patyna, nalot. Awers: oznaczenie nominału +III+, pod nim
herb Rygi, rozdzielający datę 15-93 i początek legendy GR-OS, pod
nim
dalsze
3
wiersze
legendy
zakończone
lilijką:
ARG+TRIP/CIVI+RI/+GE; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie z
licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą
od
góry,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
SIG+III+D+G+REX+PO+D+LIV; Iger R.93.1.- (R2), Kopicki 8189,
Kamiński-Kurpiewski 2507 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

171.
Zygmunt III Waza, Trojak 1596, Ryga Piękny
egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: oznaczenie nominału +III+, pod nim
herb Rygi, rozdzielający datę 15-96 i początek legendy GR-OS, pod
nim
dalsze
3
wiersze
legendy
zakończone
lilijką:
ARG+TRIP/CIVI+RI/+GE; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie z
licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą
od
boku,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
SIG+III+D:G+REX+PO+D+LI•; Iger R.96.1d, Kopicki 8192, KamińskiKurpiewski 2517 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
172.
Zygmunt III Waza, Trojak 1597, Ryga Piękny
egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: oznaczenie nominału +III+, pod nim
herb Rygi, rozdzielający datę 15-97 i początek legendy GR-OS, pod
nim
dalsze
3
wiersze
legendy
zakończone
lilijką:
ARG+TRIP/CIVI+RI/+GE; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie z
licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda: SIG+III+D+G+REX+PO+D:LI; Iger R.97.1.b, Kopicki 8193, Kamiński-Kurpiewski
2520 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
173.
Zygmunt III Waza, Trojak 1619, Ryga Piękny
egzemplarz. Patyna, nalot. Rzadki, ostatni rocznik trojaków ryskich
bitych za czasów panowania Zygmunta III. Odmiana z wąską głową
króla. Awers: oznaczenie nominału •III•, niżej znaki mennicze i kropki,
pod nim herb Rygi, rozdzielający datę 16-19 i początek legendy GROS, pod nim dalsze 3 wiersze legendy zakończone znakiem Lis:
ARG:TRIP/CIVI:RI/GE; Rewers: ukoronowane popiersie królewskie z
licznymi klejnotami w obręczy korony, w zbroi, z kryzą rurkowatą
widzianą
od
boku,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
•SIGIS:3•D:G:REX•PO•M•D•L; Iger R.19.1.a (R3), Kopicki 8199 (R3),
Kamiński-Kurpiewski 2529 (R3)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł
174. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1620, Ryga - NGC MS64
Piękny, menniczy egzemplarz. Wybity na nieregularnym krążku.
Awers: jabłko królewskie z wpisanym weń oznaczeniem nominału Z4,
po bokach krzyża skrót daty •Z-O•, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona rozpoczęta i zakończona
pięciopłatkowymi rozetkami: MONE•NOVA-CIVI•RIGE:; Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Snop dynastii Wazów, w
otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku przedzielona oznaczeniem
nominału 3 w owalnej tarczy legenda: *SIG:III•D:G-REX•P•M•D:L•;
Górecki R.20.1.b (F2), Kopicki 8174 (R3), Kamiński-Kurpiewski 2485
(R2), Nieczitajło-Zamiechowskij 682 (R2)
NGC MS64
Cena wywoławcza: 200 zł
175. Zygmunt III Waza, Pó
Półłtorak 1620, Ryga - Lis na ko
końńcu
legendy Bardzo ładny egzemplarz z wyśmienicie widocznym
detalem, zwłaszcza na rewersie w rysunku Pogoni. Najrzadziej
spotykana na rynku odmiana z herbem Lis na końcu legendy awersu.
Awers: jabłko królewskie z wpisanym weń oznaczeniem nominału Z4,
po bokach krzyża skrót daty Z•-O•, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona herbem Rygi i zakończona
herbem Lis: +MONE•NOVA•-CIVI•RIGE•-•; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem Snop dynastii Wazów, w otoku sznurowym, w
zewnętrznym otoku przedzielona oznaczeniem nominału 3 w owalnej
tarczy legenda: •SIG:III•D•G-REX•P•M•D•; Górecki R.20.2.b (F3),
Kopicki 8173 (R2), Kamiński-Kurpiewski 2486 (R3), NieczitajłoZamiechowskij 690 (R4)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł

176. Zygmunt III Waza, Denar 1603, Wschowa - rzadko
rzadkość
ść
Pierwszy i jedyny rocznik denarów Henryka Lafferta jako dzierżawcy
mennicy wschowskiej. Bardzo ładny egzemplarz z dużą ilością
zachowanego srebrzenia. Typowa dla wschowskich emisji
nierównomierność krążka. Ciekawa emisja znana w nielicznych
egzemplarzach. Awers: tarcza typu polskiego z herbem Wschowy, po
jej bokach skrót daty 0-3, nad tarczą skrót CWF (Civitas Wschowa
Fecit); Rewers: orzeł z pierścieniem w dziobie, z głową heraldycznie w prawo, o 5 piórach w skrzydłach, z
trójpalczastymi szponami, o rozłożystym ogonie; Kozłowski 18, Kopicki 8439 (R7), Kamiński-Kurpiewski 1844
(R7), Tyszkiewicz 30 Mk
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
177. W ł adys
adysłław IV Waza jako car Rosji, Kopiejka bez daty
w zzłłocie, Moskwa Obiegowy egzemplarz bardzo rzadkiej monety
wyemitowanej przez Władysława IV jako Cara Rosji w okresie jego
panowania na Kremlu w latach 1610-1612. Według B. Jachimczyka
kopiejki bite w złocie spełniały swoją osobną rolę w obiegu - jako
wypłata żołdu dla wojsk najemnych (BN 4/2014). Charakterystyczny
kształt rosyjskich kopiejek bitych aż do Piotra I, wynikający z bicia
monet z ciętej sztabki metalu w kształcie długiego drutu, sprawił że dziś popularnie nazywa się "łezkami". Z kolei
częsta nieczytelność dużych części tych monet wynika ze zbyt małych w stosunku do stempli krążków. Awers:
jeździec na koniu (utożsamiany z panującym) jadący w prawo, trzyma włócznię skierowaną ku ziemi; Rewers:
legenda w 6 wierszach w języku staroruskim: [Ц]РЬI В[ЕЛ]/IКIИ КНѦ[SЬ]/ВЛАДIСЛ[АВЪ]/ЖIГИМО[НТ/
ОВИЧЬВСЕЯ/РУСИ]; Złoto, wymiary 9x13mm, waga 0,6g. Jachimczyk 296(Z) (R5), Kopicki 10545 (R6), HuttenCzapski 1733 (R5), Tyszkiewicz 35 Mk
Stan zachowania: 4+
Cena wywoławcza: 4 000 zł

178. Jan II Kazimierz, Dukat 1661, Gda
Gdańńsk - NGC UNC Details Piękny egzemplarz o wyśmienitym
detalu, z bardzo dobrze zachowanym połysku menniczym. Drobne skaleczenia typowe dla monet złotych, które jako wybijane z bardziej miękkiego metalu - częściej ulegały zgięciom, obiciom, rysom etc. Rzadziej spotykany na
rynku rocznik miejskiej emisji. Odmiana z pełnym zapisem słowa REX na rewersie. Awers: w otoku sznurowym
ukoronowany herb Gdańska w owalnym kartuszu, podtrzymywanym przez dwa lwy opierające łapy na
podstawie kartusza; Kartusz zwieńczony wieńcem z gałązką przerywającym otok; Między łapami lwów inicjały
D-L dzierżawcy Daniela Lesse dzierżawcy mennicy gdańskiej w latach 1650-1685; w zewnętrznym otoku
legenda: MON(eta)•AUREA CIVITAT(is)•GEDANENS(is)•1661; Rewers: w otoku sznurowym, ukoronowane,
koroną czterokabłąkową o 5 fleuronach rozetowych, z 4 klejnotami w obręczy, popiersie królewskie w zbroi, z
widocznymi dwiema płytkami rękawa zbroi, w płaszczu, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu o 4 krzesiwach, z
widocznym
kołnierzem
koronkowym,
w
prawo;
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
IOH(annes)•CAS(imirus)•D(ei)•G( ratia) REX POL(oniae)•& SUEC(iae) M(agnus) D(ux) L(ithuaniae) R(ussie)
P( russiae); Dutkowski G362.b (R5), Kaleniecki 396, Kopicki 7664 (R3), Kamiński-Kurpiewski 931 (R1),
Tyszkiewicz 12 mk
Stan zachowania: NGC UNC
Cena wywoławcza: 12 000 zł

179. Jan II Kazimierz, Tymf 1663, Kraków - dodatkowe
tarcze/rozetki przy POL Piękny egzemplarz tymfa krakowskiego z
pierwszego roku bicia tego nominału. Moneta wybita stricte
krakowskimi stemplami z charakterystycznymi koronami i orłem.
Charakterystyczna odmiana z rozetkami przy POL na rewersie oraz
dodatkowymi tarczami w czteropolowej tarczy herbowej. Awers:
ukoronowany monogram królewski ICR w otoku perełkowym,
rozdzielonym
koroną,
w
otoku
zewnętrznym
i
wewnętrznym
legenda:
DAT:PRETIVM:SERVATA:SALVS/POTIORQ3:METALLO EST; Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana,
czteropolowa tarcza herbowa z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w osobnych kwadratowych
tarczach, herbem Snop dynastii Wazów oraz oznaczenie nominału: XXX GRO/*POL*; Po bokach tarczy inicjały
dzierżawcy mennicy krakowskiej - A-T Andrzeja Tymfa; W zewnętrznym otoku legenda:
MONE:NOVA:ARGE:REG:POL:1663; Szłapińskij-Biełopolskij 45, Kopicki 1780, Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
180. Jan II Kazimierz, Tymf 1665, Bydgoszcz - 1665: Ładny,
dobrze wybity egzemplarz tymfa. Odmiana z drugim typem orła,
regularnie używanym w tym okresie. Wariant z dwukropkiem po
dacie. Awers: ukoronowany monogram królewski ICR w otoku
perełkowym, rozdzielonym koroną, w otoku zewnętrznym i
wewnętrznym
legenda:
DAT•PRETIVM•SERVATA•SALVS•/POTIORQ3•METALLO
EST;
Rewers: w otoku perełkowym ukoronowana, czteropolowa tarcza
herbowa z kokardkami na górnych rogach, w tarczy herby Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego, Snop dynastii Wazów oraz
oznaczenie nominału: XXX GRO/•POL•; Po bokach tarczy inicjały
dzierżawcy mennicy bydgoskiej - A-T Andrzeja Tymfa; W
zewnętrznym otoku legenda: MONET•NOV•ARG•REG•POL•1665:
Szłapińskij-Biełopolskij 123, Kopicki 1788, Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

181.
Jan II Kazimierz, Or t 1651, Bydgoszcz - rzadko
rzadkość
ść emisja 21-groszowa Wyśmienity
egzemplarz niezmiernie rzadkiego orta bydgoskiego. Lekkie niedobicie i drobne wady blachy typowe dla monet
bitych w tym czasie w Bydgoszczy. Delikatny połysk menniczy przebijający spod wiekowej patyny. Emisja 21groszowa została wybita na mocy uniwersału z 14 stycznia 1651 roku, odwołanego już w miesiąc później 24
lutego. Z uwagi na krótkość bicia, emisja ta należy dziś do jednych z najrzadszych ortów Jana Kazimierza,
niezależnie od odmiany. Jest również wysoko oceniana przez twórców katalogów (Kopicki R4, KamińskiKurpiewski R5), a także wyceniona bardzo wysoko u Tyszkiewicza, na 24 marki, gdzie talary gdańskie tego
władcy w popularnych odmianach wyceniono na 7 marek. Awers: popiersie królewskie w wieńcu laurowym i
zbroi, z wystającym kołnierzem koronkowym, na piersi zawieszony Order Złotego Runa, w otoku legenda: IOAN
CAS•D:G:P-OL•& SVE:REX•; Rewers: ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i herbem Snop dynastii Wazów, niżej herb Wieniawa Podskarbiego Wielkiego Koronnego
Bogusława Leszczyńskiego, po bokach tarczy oznaczenie nominału 2-1 oraz inicjały zarządcy menniczy
bydgoskiej Krzysztofa Guttmana - C-G, w otoku legenda: CIVITAT:BIDG-OSTIENS:1651; Moneta brakująca w
większości kolekcji, zdecydowania godna polecenia każdemu kolekcjonerowi monet Jana II Kazimierza. Kopicki
1711 (R4), Kamiński-Kurpiewski 317 (R5), Tyszkiewicz 24 Mk.
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 4 000 zł

182.
Jan II Kazimierz, Or t 1658, Kraków - bez otoków
wewn
wewnęętrznych
Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana bez
wewnętrznych otoków na awersie i rewersie. Awers: popiersie
królewskie w koronie, zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, w prawo, w
otoku legenda: IO.CAS.D.G•REX•PO.&•SV.M.D L•R•P*; Rewers:
ukoronowana czterokabłąkową koroną z 9 klejnotami w otwartej
obręczy, o 3 fleuronach rozetowych, pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Snop
dynastii Wazów, zakończona u dołu herbem Wieniawa Podskarbiego
Wielkiego Koronnego Bogusława Leszczyńskiego, w otoku legenda
przedzielona inicjałami T.L.B.: MON•ARGEN.-REG•POL•1658; Kopicki
1761 (R2), Kamiński-Kurpiewski 409
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 300 zł
183.
Jan II Kazimierz, Or t 1658, Poznan - nieopisany
SVC/1-8 nad A-T Ładny egzemplarz. Patyna, nalot. Zdwojenie bicia.
Nieopisana u Kamińskiego i Kurpiewskiego odmiana z błędem SVC
zamiast SVEC na awersie i nominałem nad inicjałami Andrzeja Tymfa
na rewersie. Awers: w otoku perełkowym popiersie królewskie w
koronie, zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, z Orderem Złotego Runa,
w prawo, w otoku zewnętrznym legenda: IOAN:CASIMI•D
G•REX•POL & SVC M D L R P; Rewers: w otoku perełkowym
ukoronowana pięciokabłąkową koroną z 9 klejnotami w otwartej
obręczy, o 5 fleuronach rozetowych, pięciopolowa ozdobna tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Snop dynastii Wazów, bo bokach oznaczenie nominału 1-8 oraz
inicjały A-T, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona herbem
Wieniawa w Tarczy: •MONETA NOVA•RE-GNI•POLON:1658•; Mimo
słabszego stanu zachowania moneta godna polecenia do
specjalistycznych zbiorów. Kopicki 1758 (R), Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
184. Jan II Kazimierz, Or t 1658, Pozna
Poznańń - AT nad 18 Ładny
egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: w otoku perełkowym popiersie
królewskie w koronie, zbroi i płaszczu spiętym klejnotem, z Orderem
Złotego Runa, w prawo, w otoku zewnętrznym legenda:
IOAN:CASIMI•D G•REX•POL & SVC M D L R P; Rewers: w otoku
perełkowym ukoronowana pięciokabłąkową koroną z 9 klejnotami w
otwartej obręczy, o 5 fleuronach rozetowych, pięciopolowa ozdobna
tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i
herbem Snop dynastii Wazów, bo bokach oznaczenie nominału 1-8
oraz inicjały A-T, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona herbem
Wieniawa w Tarczy: •MONETA NOVA•RE-GN•POLON:1658•;
Kopicki 1757 (R), Kamiński-Kurpiewski 427 (R)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 300 zł
185. Jan II Kazimierz, Or t 1659, Kraków Ładny egzemplarz.
Patyna, nalot. Odmiana z CASIM w legendzie awersu. Awers: w otoku
perełkowym popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu, z
Orderem Złotego Runa, w prawo, w otoku zewnętrznym legenda:
IO•CASIM•D•G•REX•POL•ET•SVE; Rewers: w otoku perełkowym
ukoronowana czterokabłąkową koroną z 9 klejnotami w otwartej
obręczy, o 5 fleuronach rozetowych, pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Snop
dynastii Wazów, po bokach korony gwiazdki, na dolną część tarczy i
otok zachodzi herb Ślepowron Podksarbiego Wielkiego Koronnego
Jana Krasińskiego, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona
inicjałami •T•L•B•: MON•ARGEN.-.REG•POL•1659; Kopicki 1767,
Kamiński-Kurpiewski 436 (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 200 zł

186.
Jan II Kazimierz, Szóstak 1661, Kraków Ładny
egzemplarz. Awers: popiersie królewskie w zbroi, z wystającym
koronkowym kołnierzem, z płaszczem, w otoku legenda przedzielona
herbem Ślepowron: IOAN•CASI•D•G•-REX•POL•&•SVE•; Rewers:
ukoronowane dwie, lekko wygięte tarcze herbowe z herbami Korony i
Wielkiego Księstwa Litewskiego, między nimi •, wyżej, pod koroną
oznaczenie nominału VI, niżej, inicjały T L-B przedzielone herbem
Snop dynastii Wazów w ozdobnej tarczy herbowej, w otoku legenda:
GROS•ARGE•SEX REG•POL•1661; Kopicki 1630, KamińskiKurpiewski 174
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 100 zł
187. Jan II Kazimierz, Szóstak 1661, Pozna
Poznańń - nieopisana
przebitka R /POL Wyśmienity, okołomenniczy egzemplarz. Lekko
niedobity. Nieopisany w literaturze wariant z przebitką w legendzie
rewersu, gdzie R jest przebite P w POL. Pierwszy rocznik szóstaków
poznańskich Jana Kazimierza z charakterystycznym popiersiem i
inicjałami Mikołaja Gillego - zarządcy mennicy poznańskiej na
rewersie. Awers: popiersie królewskie w zbroi z 4 guzami na piersi, z
wystającym koronkowym kołnierzem, z płaszczem spiętym klejnotem w kształcie rozety, w otoku legenda
przedzielona herbem Ślepowron: IO•CAS•D•G•REX-POL&S[]; Rewers: ukoronowane dwie, lekko wygięte tarcze
herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, między nimi rozeta i •, wyżej, pod koroną
oznaczenie nominału VI, niżej, inicjały •N-G• przedzielone herbem Snop dynastii Wazów w ozdobnej tarczy
herbowej, w otoku legenda: GROS•ARG•SEX REG•R/POL[]661; Kopicki 1626, Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł
188. Jan II Kazimierz, Szóstak 1661, Pozna
Poznańń - nieopisana
przebitka R /POL Wyśmienity, okołomenniczy egzemplarz. Lekko
niedobity. Nieopisany w literaturze wariant z przebitką w legendzie
rewersu, gdzie R jest przebite P w POL. Pierwszy rocznik szóstaków
poznańskich Jana Kazimierza z charakterystycznym popiersiem i
inicjałami Mikołaja Gillego - zarządcy mennicy poznańskiej na
rewersie. Awers: popiersie królewskie w zbroi z 4 guzami na piersi, z wystającym koronkowym kołnierzem, z
płaszczem spiętym klejnotem w kształcie rozety, w otoku legenda przedzielona herbem Ślepowron:
IO•CAS•D•G•REX-POL&S•M•D•L•P; Rewers: ukoronowane dwie, lekko wygięte tarcze herbowe z herbami
Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, między nimi rozeta i •, wyżej, pod koroną oznaczenie nominału VI,
niżej, inicjały •N-G• przedzielone herbem Snop dynastii Wazów w ozdobnej tarczy herbowej, w otoku legenda:
GROS•ARG•SEX REG•R/POL•1661; Kopicki 1626, Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 600 zł
189. Jan II Kazimierz, Szóstak 1661, Pozna
Poznańń - NGC AU58
Bardzo ładny egzemplarz. Nieopisany w literaturze wariant z
przebitką w legendzie rewersu, gdzie R jest przebite P w POL.
Pierwszy rocznik szóstaków poznańskich Jana Kazimierza z
charakterystycznym popiersiem i inicjałami Mikołaja Gillego - zarządcy
mennicy poznańskiej na rewersie. Zdwojenie bicia. Awers: popiersie
królewskie w zbroi z 4 guzami na piersi, z wystającym koronkowym
kołnierzem, z płaszczem spiętym klejnotem w kształcie rozety, w
otoku legenda przedzielona herbem Ślepowron: IO•CAS•D•G•REXPOL&S M D L P; Rewers: ukoronowane dwie, lekko wygięte tarcze
herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, między
nimi rozeta i •, wyżej, pod koroną oznaczenie nominału VI, niżej,
inicjały •N-G• przedzielone herbem Snop dynastii Wazów w ozdobnej
tarczy herbowej, w otoku legenda: GROS•ARG•SEX REG•POL 1661;
Kopicki 1626, Kamiński-Kurpiewski 192
NGC AU58
Cena wywoławcza: 500 zł

190. Jan II Kazimierz, Szóstak 1662, Pozna
Poznańń - wewn
wewnęętrzny
otok na rewersie Ładny, połyskowy egzemplarz. Lekko niedobity
centralnie. Rzadsza odmiana z wewnętrznym otokiem liniowym na
rewersie i końcówką legendy awersu P. Drugi i zarazem ostatni
rocznik szóstaków poznańskich Jana Kazimierza z charakterystycznym
popiersiem i inicjałami Mikołaja Gillego - zarządcy mennicy
poznańskiej na rewersie. Moneta wybita przed 17 maja 1662 roku,
gdy zamknięto mennicę z uwagi na malwersacje, których dopuścił się
Gilli. Awers: popiersie królewskie w zbroi z 4 guzami na piersi, z
wystającym koronkowym kołnierzem, z płaszczem spiętym klejnotem
w kształcie rozety, w otoku legenda przedzielona herbem Ślepowron:
IO•CAS•D G•REX-POL&S•M•D L•P•; Rewers: ukoronowane dwie,
lekko wygięte tarcze herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa
Litewskiego, wyżej, pod koroną oznaczenie nominału •VI•, niżej,
inicjały •N-G• przedzielone herbem Snop dynastii Wazów w ozdobnej
tarczy herbowej w wewnętrznym otoku liniowym, w zewnętrznym
otoku legenda: GROS•ARG•SEX REG•POL•1662•; Kopicki 1648,
Kamiński-Kurpiewski 202 (R)
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 300 zł
191. Jan II Kazimierz, Szóstak 1662 GBA, Lwów Piękny,
menniczy egzemplarz szóstaka lwowskiego. Awers: popiersie
królewskie w zbroi, z wystającym koronkowym kołnierzem, z
płaszczem, z Orderem Złotego Runa, w otoku legenda przedzielona
herbem Ślepowron: IO•CASIM•D G-REX•POL•ET•SVE•; Rewers:
ukoronowane dwie, lekko wygięte proste herbowe z herbami Korony i
Wielkiego Księstwa Litewskiego, między nimi •, wyżej, pod koroną
oznaczenie nominału VI, niżej, inicjały G B-A - Giovanniego Baptisty Ammurettiego, przedzielone herbem Snop
dynastii Wazów w ozdobnej tarczy herbowej, w otoku legenda: GRO•ARGEN•SEX•REG•POL•1662; Kopicki
1664 (R1), Kamiński-Kurpiewski 196 (R)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
192.
Jan II Kazimierz, Pó
Półłtorak 1659, Kraków Piękny,
zwłaszcza na rewersie, egzemplarz z dobrze zachowanym połyskiem
menniczym. Moneta do niedawna błędnie przypisywana mennicy
poznańskiej. Odmiana z MONETA i POLON w legendzie rewersu.
Bardzo rzadka moneta, poszukiwana typologicznie do wielu zbiorów.
Awers: ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Snop dynastii Wazów w
otoku liniowym, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona znakiem wartości 3 w tarczy: IO CASI•D•G•REX•PO & S•; Rewers: jabłko królewskie z wpisanym weń oznaczeniem wartości 24, po bokach krzyża skrót
daty 5-9, w otoku liniowym, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona herbem Wieniawa rozpoczynająca się i
zakończona pięciopłatkowymi rozetami: MONETA NO•-REG•POLON; Górecki P.59.1.i (F4), Kopicki 1565 (R6),
Kamiński-Kurpiewski 60 (R6), Nieczitajło-Zamiechowskij 628 (R7), Tyszkiewicz 24 Mk
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł
193. Jan II Kazimierz, Pó
Półłtorak 1661, Pozna
Poznańń - 60 w jab
jabłłku
Ładny egzemplarz z dużą ilością zachowanego połysku. Przyjemna dla
oka w odbiorze. Rzadsza odmiana z 60 w jabłku królewskim
oznaczającą część talara, którą od 1658 roku był półtorak. Awers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Snopem - herbem rodowym
Wazów, w otoku liniowym, w zewnętrznym otoku legenda przerwana
oznaczeniem nominału 3 w tarczy: IO:CAS D G-REX P M D L; Rewers:
jabłko królewskie, wewnątrz którego znajduje się oznaczenie wartości
60, po bokach krzyża skrót daty 6-1, w otoku liniowym, w otoku
zewnętrznym legenda rozpoczęta i zakończona pięciopłatkowymi
rozetami, przedzielona herbem Ślepowron Podskarbiego Wielkiego
Koronnego Jana Krasińskiego: MONE:NO-REG•POL• Górecki P.61.2.b
(F3), Kopicki 1568 (R3), Kamiński-Kurpiewski 65 (R4), NieczitajłoZamiechowskij 644 (R4)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 200 zł

194. Jan II Kazimierz, Szóstak 1665, W ilno - IOA CASI
Bardzo ładny egzemplarz z dobrze zachowanym połyskiem
menniczym. Niedobity centralnie. Patyna, nalot. Odmiana z legendą
IOA CASI. Awers: popiersie królewskie w zbroi z 4 guzami na piersi, z
wystającym koronkowym kołnierzem, z płaszczem spiętym klejnotem
w kształcie rozety w wewnętrznym otoku perełkowym, w
zewnętrznym otoku legenda przedzielona inicjałami T.L.B:
IOA•CASI•D:G•-REX•POL•&S•; Rewers: pod mitrą wielkoksiążęcą
Pogoń w otoku perełkowym, niżej oznaczenie nominału *VI*, pod nim
tarcza herbowa z herbem Kryszpin, w zewnętrznym otoku legenda:
GROS•ARGEN•SEX-MAG•DVC•LIT•1665;
Ivanauskas
7JK8-3,
Kopicki 3622 (R1), Kamiński-Kurpiewski 798 (R1)
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 300 zł
195.
Jan II Kazimierz, Szóstak 1665, W ilno - IOA
CASI/POLO Bardzo ładny egzemplarz z dobrze zachowanym
połyskiem menniczym. Niedobity. Patyna, nalot. Odmiana z legendą
IOA CASI. Awers: popiersie królewskie w zbroi, z wystającym
koronkowym kołnierzem, z płaszczem spiętym klejnotem w kształcie
rozety w wewnętrznym otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku
legenda przedzielona inicjałami T.L.B: IOA•CASI•D:G-REX•POLO•&:S;
Rewers: pod mitrą wielkoksiążęcą Pogoń w otoku perełkowym, niżej
oznaczenie nominału *VI*, pod nim tarcza herbowa z herbem
Kryszpin, w zewnętrznym otoku legenda: GROS•A[RGE]N•SEXMAG•DVC•LIT•1665; Ivanauskas 7JK22-2, Kopicki 3622 (R1),
Kamiński-Kurpiewski 800 (R1)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
196. Jan II Kazimierz, Szóstak 1666, W ilno - IOA CASI
Bardzo ładny egzemplarz z dobrze zachowanym połyskiem
menniczym. Patyna, nalot. Odmiana z legendą IOA CASI. Awers:
popiersie królewskie w zbroi, z wystającym koronkowym kołnierzem, z
płaszczem spiętym klejnotem w kształcie rozety w wewnętrznym
otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku legenda przedzielona
inicjałami T.L.B: IOA•CASI•D:G-REX•POLO•&•S•; Rewers: pod mitrą
wielkoksiążęcą Pogoń w otoku perełkowym, niżej oznaczenie
nominału •VI•, pod nim tarcza herbowa z herbem Kryszpin, w
zewnętrznym
otoku
legenda:
GROS•ARGEN•SEXMAG•DVC•LIT•1666; Ivanauskas 7JK15-3, Kopicki 3623 (R1),
Kamiński-Kurpiewski 803 (R2)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
197.
Jan II Kazimierz, Grosz 1652, W ilno Bardzo ładny
egzemplarz wybity zużytym stemplem awersu. Odmiana bez
oznaczenia nominału cyfrą rzymską. Awers: w otoku liniowym
ukoronowane popiersie królewskie w zbroi i płaszczu, z widocznym
kołnierzem, w prawo, w otoku zewnętrznym legenda: IOA:CAS D
G:REX:POL LIT; Rewers: w otoku sznurowym Pogoń w lewo, pod nią
herb
Gozdawa,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
GROSS:MAG:DVCA:LIT:1652•:•; Ivanauskas 4JK2-2 (RR), Kopicki
3609 (R2), Kamiński-Kurpiewski 775 (R2)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
198. Jan II Kazimierz, Or t 1661, Elbl
Elbląąg - NGC AU53 Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Wytłoczony na końcówce blachy. Patyna,
nalot. Awers: w otoku sznurowym herb Elbląga w kartuszu
zwieńczonym puttem,, po bokach kartusza oznaczenie nominału 1-8,
w
otoku
zewnętrznym
legenda:
MON•ARGENT•CIVIT•ELBINGENS•1•6•6•1; Rewers: w otoku
sznurowym ukoronowane popiersie królewskie w zbroi i szacie, z Orderem Złotego Runa, w prawo, w
zewnętrznym otoku legenda: IOH•CAS•D G•REX•POL•&•SUE•M•D•L•R•P•R; Kopicki 7127 (R3), KamińskiKurpiewski 1106 (R3)
NGC AU53
Cena wywoławcza: 4 000 zł

199. Jan II Kazimierz, Or t 1659, Toru
Toruńń Piękny, okołomenniczy
egzemplarz. Wytłoczony na końcówce blachy. Patyna, nalot. Awers: w
otoku sznurowym herb Torunia w kartuszu trzymany przez anioła, po
bokach data 16-59 i inicjały HD-L Hansa Dawida Lauera, w otoku
zewnętrznym legenda rozpoczęta od znaku menniczego, przedzielona
oznaczeniem nominału w owalnej tarczy: MONETA CIVIT•THORVNENSIS; Rewers: w otoku sznurowym ukoronowane popiersie
królewskie w zbroi i szacie, z Orderem Złotego Runa na łańcuchu z 14
ogniw, w prawo, w zewnętrznym otoku legenda: IOAN:CAS D G•REX
POL ET SVE•M•D•L•R•P•; Kopicki 8321 (R2), Kamiński-Kurpiewski
1001 (R2), CNCT 1625
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
200.
Jan II Kazimierz jako ksi
książę
ążę opolsko-raciborski, 3
krajcar y 1661, Opole Bardzo ładny egzemplarz z typowymi dla
opolskich emisji wadami blachy. Dużej rzadkości moneta będąca
świadectwem ciekawego okresu w historii mennictwa śląskiego, gdy
swoje monety w mennicy opolskiej bije władca Polski, a nie księżna
Opolsko-Raciborska. Awers: w otoku liniowym popiersie królewskie w
wieńcu laurowym, zbroi i płaszczu, w prawo, w zewnętrznym otoku
legenda przedzielona oznaczeniem nominału: IO:CAS•DG•REX(3)P•&S•M•D•L•R•[]; Rewers: ukoronowany
orzeł Polski, z herbem Wazów na piersiach, z głową heraldycznie w prawo, o 11 piórach w każdym ze skrzydeł,
z rozłożystym ogonem, o czwórszponiastych łapach, w otoku liniowym, po bokach orła inicjały Tomasza Tymfa dzierżawcy mennicy opolskiej, w otoku zewnętrznym legenda przedzielona herbem Ślepowron: MON:ARGENT:REG:POL:1661 Ejzenhart-Miller 458 (R6), Kopicki 6502 (R6), Kamiński-Kurpiewski 727 (R6)
Stan zachowania: 2~
Cena wywoławcza: 300 zł

201. Jan III Sobieski, Or t 1677, Bydgoszcz - NGC MS62 Piękny, menniczy ort Jana III. Moneta rzadka i
poszukiwana w takim stanie zachowania. Wariant z lekko wygiętą tarczą herbową i inicjałami Santiego de
Urbani Bani pod oznaczeniem nominału. Awers: popiersie Jana III Sobieskiego w wieńcu laurowym, zbroi z 5
paskami, płaszczu spiętym klejnotem, z krzyżem orderowym na piersi, w otoku legenda: IOAN•III D.G•REX
POL.M.D.L.R.P.; Rewers: ukoronowana, koroną czterokabłąkową, z 5 fleuronami i 6 klejnotami w otwartej
obręczy, pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem rodu
Sobieskich - Janina;, po bokach tarczy oznaczenie nominału 1-8 oraz inicjały S-B, w otoku legenda przedzielona
herbem Leliwa: MON•NOVA ARG-REG POLON•1677; Szatalin BD77h-6 (R3), Kopicki 1986 (R), KamińskiKurpiewski 1227 (R1)
Stan zachowania: NGC MS62 MAX
Cena wywoławcza: 3 000 zł

202. Jan III Sobieski, Szóstak 1680, Kraków - b
błą
łąd
d nomina
nominałłu IV NGC MS65+ Wyśmienity, okazowy
egzemplarz. Rzadsza emisja krakowska z charakterystycznym błędem nominału IV zamiast VI. Co ciekawe i
warte odnotowania jest to emisja bita zawsze stemplami obróconymi w osi o 6 h, co sprawia, że są tzw.
odwrotkami. Technika ta jest nietypowa dla mennictwa polskiego tego okresu, jednak powtarzalność tej właśnie
osi przy emisji z błędnym nominałem skłania do hipotezy, iż warsztat krakowski w tym czasie korzystał z
oznaczeń/blokad mocowania stempli w danym układzie. Awers: popiersie królewskie w wieńcu laurowym z
podwójnym wiązaniem, zbroi z 5 guzami na naramienniku i maszkaronem na napierśniku, w prawo, pod
popiersiem inicjały T.L.B. Tytusa Liwiusza Boratiniego (znanego z pomysłu bicia szelągów miedzianych za
czasów Jana Kazimierza), w otoku legenda: IOAN•III D•G•REX POL•M•D•L•R•P•; Rewers: ukoronowana
czterokabłąkową koroną z pięcioma fleuronami rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy z 13 klejnotami na
kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa z kokardkami na spodzie, z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich - Janina oraz inicjałem mennicy - C; pod koroną oznaczenie nominału
IV, pod tarczą data 16-80; w otoku legenda przedzielona herbem Leliwa w owalnej tarczy herbowej: GROS•ARG
SEX-REG POLONIAE; Moneta rzadziej spotykana w handlu, przeważnie występująca w obiegowych stanach
zachowania. Kopicki 1947 (R2), Kamiński-Kurpiewski 1196 (R2)
Stan zachowania: NGC MS65+ MAX
Cena wywoławcza: 1 500 zł
203.
Jan III Sobieski, Szóstak 1680, Kraków - b
błą
łąd
d
nomina
nominałłu IV Piękny egzemplarz w złotawej patynie z drobnymi
wadami blachy. Rzadsza emisja krakowska z charakterystycznym
błędem nominału IV zamiast VI. Awers: popiersie królewskie w
wieńcu laurowym z podwójnym wiązaniem, zbroi z 5 guzami na
naramienniku i maszkaronem na napierśniku, w prawo, pod
popiersiem inicjały T.L.B. Tytusa Liwiusza Boratiniego, w otoku
legenda: IOAN•III D•G•REX POL•M•D•L•R•P•; Rewers: ukoronowana czterokabłąkową koroną z pięcioma
fleuronami rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy z 13 klejnotami na kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa z
kokardkami na spodzie, z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich Janina oraz inicjałem mennicy - C; pod koroną oznaczenie nominału IV, pod tarczą data 16-80; w otoku legenda
przedzielona herbem Leliwa w owalnej tarczy herbowej: GROS•ARG SEX-REG POLONIAE; Moneta rzadziej
spotykana w handlu, przeważnie występująca w obiegowych stanach zachowania. Kopicki 1947 (R2), KamińskiKurpiewski 1196 (R2)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 1 000 zł
204. Jan III Sobieski, Szóstak 1681, Kraków - rzadki C pod
tarczami NGC MS64 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Rzadziej
spotykana na rynku emisja krakowska. Moneta wybita stemplem
awersu z ciekawszym popiersiem. Awers: popiersie królewskie w
wieńcu laurowym z podwójnym wiązaniem, zbroi z 10 guzami w
dwóch rzędach na naramienniku oraz maszkaronem na napierśniku, w
prawo, pod popiersiem inicjały T.L.B. Tytusa Liwiusza Boratiniego, w
otoku legenda: IOAN•III D G•REX POL•M•D•L•R•P; Rewers: ukoronowana czterokabłąkową koroną z pięcioma
fleuronami rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy z 12 klejnotami na kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa, z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich - Janina bez ozdobników; pod
koroną oznaczenie nominału VI, pod tarczą data 16-81; w otoku legenda przedzielona herbem Leliwa w owalnej
tarczy herbowej: GROS ARG SEX-REG•POLONIAE; Moneta rzadziej spotykana w handlu, przeważnie
występująca w obiegowych stanach zachowania. Niniejszy egzemplarz z przyjemnością polecamy nawet do
najbardziej wyselekcjonowanych kolekcji. Kopicki 1955 (R), Kamiński-Kurpiewski 1199 (R2)
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 800 zł

205.
Jan III Sobieski, Szóstak 1681, Kraków Wyśmienity
egzemplarz z pięknie zachowanym połyskiem menniczym.
Charakterystyczna emisja z literą E w REX na awersie nabitą na
stempel uszkodzoną puncą, przez co łudząco przypomina literę F.
Moneta wybita lekko zużytymi stemplami, minimalnie niedobita
centralnie. Awers: popiersie królewskie w wieńcu laurowym z
podwójnym wiązaniem, zbroi z 10 guzami w dwóch rzędach na
naramienniku i maszkaronem na napierśniku, w prawo, pod
popiersiem inicjały TLB Tytusa Liwiusza Boratiniego, w otoku legenda:
IOAN III D G REX POL M D L R P; Rewers: ukoronowana
czterokabłąkową koroną z pięcioma fleuronami rozetowymi, z 9
klejnotami w obręczy i licznymi klejnotami na kabłąkach, proste tarcze
herbowe z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
rodowym Sobieskich - Janina w ozdobnej tarczy; Między tarczami
inicjał mennicy - C; pod koroną oznaczenie nominału VI, pod tarczami
data 16-81; w otoku legenda przedzielona herbem Leliwa w owalnej
tarczy herbowej: GROS ARG SEX-REG POLONIAE; Kopicki 1955 (R),
Kamiński-Kurpiewski 1199 (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
206. Jan III Sobieski, Szóstak 1682, Kraków - rzadko
rzadkość
ść
popiersie na pó
półłotoku liniowym NGC MS61 Wyśmienity
egzemplarz z pięknie zachowanym połyskiem menniczym.
Charakterystyczna emisja krakowska z popiersiem królewskim w
koronie i płaszczu na półotoku liniowym. Awers wybity lekko
pękniętym stemplem. Awers: popiersie królewskie w koronie
czterokabłąkowej o pięciu fleuronach, z 9 klejnotami w obręczy, zbroi z
3 guzami i maszkaronem na napierśniku, z widocznymi 4 płytami
rękawa zbroi z guzami w układzie 3-3-2-1 i płaszczu spiętym
klejnotem, na półotoku liniowym, w prawo, w otoku legenda: IOAN III
D G•REX POL•M•D•L•R •P; Rewers: ukoronowana czterokabłąkową
koroną z pięcioma fleuronami rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy i
licznymi klejnotami na kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa z
herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w tarczach
prostych i herbem rodowym Sobieskich - Janina w ozdobnej tarczy z
kokardką u dołu; Pod koroną oznaczenie nominału VI, pod tarczami
data 16-82; w otoku legenda przedzielona herbem Leliwa
podskarbiego Jana Morsztyna w owalnej tarczy herbowej: GROS ARG
SEX-REG POLONIAE; Moneta spotykana najczęściej w mocno
obiegowych stanach zachowania. W tym stanie rzadkość mogąca być
ozdobą wielu kolekcji monet Lwa Lechistanu. Kopicki 1962 (R2),
Kamiński-Kurpiewski 1207 (R3)
NGC MS61 MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
207. Jan III Sobieski, Szóstak 1682, Kraków Bardzo ładny
egzemplarz. Rzadziej spotykana na rynku emisja krakowska. Moneta
wybita charakterystycznym, pękniętym stemplem rewersu. Awers:
popiersie królewskie w wieńcu laurowym z podwójnym wiązaniem,
zbroi z 9 guzami w dwóch rzędach na naramienniku oraz 3 guzami i
maszkaronem na napierśniku, w prawo, pod popiersiem inicjały T.L.B.
Tytusa Liwiusza Boratiniego, w otoku legenda: IOAN•III D G•REX
POL•M•D•L•R P; Rewers: ukoronowana czterokabłąkową koroną z
pięcioma fleuronami rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy z 13
klejnotami na kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa, z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem rodowym
Sobieskich - Janina oraz kokardką; pod koroną oznaczenie nominału
VI, pod tarczą data 16-82; w otoku legenda przedzielona herbem
Leliwa w owalnej tarczy herbowej: GROS ARG SEX-REG•POLONIAE;
Moneta rzadziej spotykana w handlu, przeważnie występująca w
obiegowych stanach zachowania. Kopicki 1959 (R), KamińskiKurpiewski 1203 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 100 zł

208. Jan III Sobieski, Szóstak 1683, Kraków - NGC MS62
Wyśmienity egzemplarz z pięknie zachowanym połyskiem
menniczym. Charakterystyczna emisja krakowska z popiersiem
królewskim w koronie i płaszczu. Awers: popiersie królewskie w
koronie czterokabłąkowej o pięciu fleuronach, z 9 klejnotami w
obręczy, zbroi z 3 guzami na napierśniku stylizowanym na zbroję
łuskową, z widocznymi 4 płytami rękawa zbroi z guzami w układzie 3-3-2-1 i płaszczu spiętym klejnotem, w
prawo, w otoku legenda: IOAN:III D•G•REX•POL•M•D•L•R•P; Rewers: ukoronowane czterokabłąkową koroną z
pięcioma fleuronami rozetowymi, z 7 klejnotami w obręczy i licznymi klejnotami na kabłąkach, proste tarcze
herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich - Janina w ozdobnej
tarczy; Pod koroną oznaczenie nominału VI, między tarczami inicjał mennicy - C, pod tarczami data 16-83; w
otoku legenda przedzielona herbem Leliwa podskarbiego Jana Morsztyna w owalnej tarczy herbowej: GROS
ARG SEX-REG POLONIAE; Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania. Kopicki 1967 (R), KamińskiKurpiewski 1211 (R2)
NGC MS62 MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
209. Jan III Sobieski, Szóstak 1684, Kraków - NGC MS62
Wyśmienity egzemplarz z pięknie zachowanym połyskiem
menniczym. Charakterystyczna emisja krakowska z popiersiem
królewskim w koronie i płaszczu. Awers: popiersie królewskie w
koronie czterokabłąkowej o pięciu fleuronach, z 9 klejnotami w
obręczy, zbroi z 3 guzami na napierśniku stylizowanym na zbroję
łuskową, z widocznymi 4 płytami rękawa zbroi z guzami w układzie 3-3-2-1 i płaszczu spiętym klejnotem, w
prawo, w otoku legenda: .IOAN•III•D•G•REX•POL•M•D•L•R•P; Rewers: ukoronowane czterokabłąkową koroną
z pięcioma fleuronami rozetowymi, z 9 klejnotami w obręczy i licznymi klejnotami na kabłąkach, proste tarcze
herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich - Janina w ozdobnej
tarczy; Pod koroną oznaczenie nominału VI, między tarczami inicjał mennicy - C, pod tarczami data 16-84; w
otoku legenda przedzielona herbem Jelita podskarbiego Jana Morsztyna w owalnej tarczy herbowej: GROS ARG
SEX-REG POLONIAE; Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania. Kopicki 1974 (R1), KamińskiKurpiewski 1218 (R1)
NGC MS62 MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
210.
Jan III Sobieski, Szóstak 1680/1, Bydgoszcz nieopisana przebitka daty Bardzo ładny, częściowo niedobity
egzemplarz. Nieopisana u Kopickiego ani u Kamińskiego i
Kurpiewskiego odmiana z przebitką daty z 1680 na 1681. Awers:
popiersie królewskie w wieńcu laurowym z potrójnym wiązaniem,
zbroi z widocznymi dwiema płytkami rękawa zbroi, w płaszczu, w
prawo, pod popiersiem inicjały T.L.B., w otoku legenda: IOAN•III D G•REX POL•M•D•L•R•PR•; Rewers:
ukoronowana czterokabłąkową koroną z pięcioma fleuronami rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy z 13
klejnotami na kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
rodowym Sobieskich - Janina; pod koroną oznaczenie nominału VI, pod tarczami data 1680/1; w otoku legenda
przedzielona herbem Leliwa w owalnej tarczy herbowej: GROS•ARG•SEX-REG•POLONIAE; Moneta rzadko
spotykana w handlu, przeważnie występująca w słabych stanach zachowania. Kopicki -, Kamiński-Kurpiewski Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
211. Jan III Sobieski, Szóstak 1681, Bydgoszcz - rzadki
kropka mi
mięędzy tarczami Piękny egzemplarz. Ciekawostka w
postaci wyraźnego odbicia na awersie i rewersie awersu już wybitego
szóstaka przez co na awersie widać wkłęsły fragment legendy IOAN,
a na rewersie na wysokości godzin 9-10 wklęsły element tytulatury
"III". Odmiana z kropką między tarczami. Awers: popiersie królewskie
w wieńcu laurowym z podwójnym wiązaniem, zbroi z widocznymi
dwiema płytkami rękawa zbroi, w płaszczu, w prawo, pod popiersiem
inicjały T.L.B., w otoku legenda: IOAN•III D G•REX POL•M•D•L•R•P•;
Rewers: ukoronowana czterokabłąkową koroną z pięcioma fleuronami
rozetowymi, z 4 klejnotami w obręczy z 15 klejnotami na kabłąkach,
trójpolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich - Janina, z kokardkami u
dołu i kropką między tarczami; pod koroną oznaczenie nominału VI,
pod tarczami data 16-81; w otoku legenda przedzielona herbem
Leliwa
w
owalnej
tarczy
herbowej:
GROS•ARG•SEXREG•POLONIAE; Wyśmienity egzemplarz mogący stanowić
uzupełnienie każdego zbioru, jednocześnie z uwagi na podwójne
wklęsłe przebicie walor jednostkowy. Kopicki 1953, KamińskiKurpiewski 1198
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł

212. Jan III Sobieski, Szóstak 1682, Bydgoszcz - kokardki
u do
dołłu tarcz NGC MS61 Bardzo ładny egzemplarz wybity zużytym
stemplem awersu. Wariant z kokardkami u dołu tarcz. Awers:
popiersie królewskie w wieńcu laurowym z podwójnym wiązaniem,
zbroi z widocznymi dwiema płytkami rękawa zbroi, w płaszczu, w
prawo, pod popiersiem inicjały T.L.B., w otoku legenda: IOAN•III D
G•REX POL•M•D•L•R•P•; Rewers: ukoronowana czterokabłąkową koroną z pięcioma fleuronami rozetowymi, z
4 klejnotami w obręczy z 15 klejnotami na kabłąkach, trójpolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i herbem rodowym Sobieskich - Janina z kokardkami u dołu tarcz; pod koroną oznaczenie
nominału VI, pod tarczami data 16-82; w otoku legenda przedzielona herbem Leliwa w owalnej tarczy herbowej:
GROS•ARG•SEX-REG•POLONIAE; Kopicki 1957, Kamiński-Kurpiewski 1202
NGC MS61
Cena wywoławcza: 200 zł
213. Jan III Sobieski, Trojak 1685, Kraków - NGC MS61
Piękny,
menniczy
egzemplarz.
Moneta
wybita
lekko
wyeksploatowanym stemplem awersu. Patyna, ciemnawy nalot.
Ostatni rocznik trojaków bitych za czasów panowania Jana III
Sobieskiego. Moneta rzadka, występująca w archiwach aukcyjnych w
mocno obiegowych stanach zachowania. Znana z nielicznych
egzemplarzy. Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu,
w prawo. Pod popiersiem inicjał B należący do Gotfryda Bartscha - dzierżawcy mennicy krakowskiej. W otoku
legenda: .IOAN:III D:G:REX•POL:M:D•L•R•P.; Rewers: ukoronowane wysoką koroną o dwóch fleuronach z 8
klejnotami w obręczy, proste tarcze herbowe z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pod koroną
oznaczenie nominału III. Między tarczami inicjał mennicy - C. Niżej ozdobna tarcza herbowa z herbem Janina
przedziela datę 16-85. W otoku legenda przedzielona herbem Jelita podskarbiego Marcina Zamoyskiego: GROS
ARG TRES-REG POLONIAE; Moneta ekstremalnie rzadka w takim stanie zachowania, godna polecenia do
najlepszych kolekcji. Iger K.85.1.a (R3), Kopicki 1932 (R4), Kamiński-Kurpiewski 1182 (R3), Tyszkiewicz 3 Mk
NGC MS61 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
214. August II Mocny, 2/3 Talara 1713 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z częściowo zachowanym blaskiem menniczym.
Nienaganny detal, miejscowo ciemniejsza patyna. Egzemplarz
przyjemny w odbiorze wizualnym. Rzadko spotykany na rynku
aukcyjnym rocznik, zakup lepszego egzemplarza może okazać się
bardzo czasochłonny. Awers: popiersie Augista II w wieńcu laurowym
, w otoku legenda: D:G:FRID:AUG:REX POL:DUX SAX:I:C.M.A.&W.
Rewers: pod koroną między gałązkami palmowymi tarcza z herbami
polskimi, litewskimi i saskimi, pod nią literki I.L.H (inicjały mincmistrza
mennicy drezdeńskiej Lorenza Hollanda) i znak haka, w otoku legenda:
SAC:ROM:IMP:ARCHIM:ET ELECT:1713. Kamiński 452 (R2), Kahnt
128, Dav. 825
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 1 000 zł
215.
August II Mocny, Halerz 1720 IGS - NGC MS66
Wyselekcjonowany, okazowy egzemplarz drobnej zdawkowej monety
bitej za panowania Augusta II Mocnego. Doceniony niespotykaną dla
tych monet notą przez NGC - MS66. Awers: pod koroną
sześciopolowa tarcza z herbami polskimi, litewskimi, saskim, pod
tarczą górniczy znak haka występujący na monetach bitych w Dreżnie
Rewers: tarcza z jabłkiem królewskim w środku, rok 1720, pod tarczą
litery I.G.S. oznaczające mincmistrza Johanna Georga Schromburga Kahnt 224
NGC MS66 MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
216. August III, Talar wikariacki 1741, Drezno Atrakcyjny
egzemplarz z dobrze zachowanym detalem i resztkami połysku
menniczego. Moneta pamiątkowa, ciekawa historycznie, której nazwa
nawiązuje do przywileju elektorów saskich, którzy zgodnie z nim,
sprawowali wikariat w okręgu saskim po śmierci cesarza. Awers: Król
na koniu z mieczem zwrócony w prawo, w otoku legenda rozpoczęta
od
rozetki:
D•G•FRID•AUG•REX
POL•DUX
SAX•ARCHI
MARSCHALL & ELECT•; Rewers: Tron elektorski, na nim korona i berło, w tle Orzeł z insygniami królewskimi, w
otoku legenda rozpoczęta od rozetki: IN PROVINCIIS IUR•SAXON•PROVISOR ET VICARIUS•1741•; Kopicki
11536 (R3), Kahnt 639, Davenport 2669
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 1 500 zł

217. August III Sas, Tymf 1753 Lipsk - NGC MS62 Piękny, wyselekcjonowany menniczy egzemplarz,
doceniony wysoką jak na tymfa notą przez NGC.. Awers: Typ portretu młodzieńczy z karacenowym
napierśnikiem, popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu spięte zapinką owalną, w prawo, w otoku
legenda: D•G•AVGVSTVS III•REX POLONIARUM•; Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od
dołu wieńcem palmowym, po bokach 9 naprzemiennie wąskich i szerokich, między gałązkami oznaczenie
nominału T•, odmiana bez kropki po dacie, w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1753 Kahnt
685, Anuszczyk T53A.1.a
Stan zachowania: NGC MS62 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
218. August III Sas, Or t 1754 Bardzo atrakcyjny połyskowy
egzemplarz, do wybicia orta posłużył nieznacznie już zużyty stempel
awersu. Awers: Odmiana portretowa w której krzyż globu korony
dotyka środka podstawy pierwszej I legendy, popiersie królewskie w
koronie, zbroi i płaszczu spiętego zapinką, w otoku legenda:
D•G•AVGVSTVS III•REX POLONIARUM; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską,
opasana od dołu wieńcem palmowym, po bokach 8 liści
naprzemiennie szerokich i wąskich, oraz po 3 cienkie inicjały E-C ,
między gałązkami oznaczenie nominału 18, bez kropki po dacie, w
otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1754. Kahnt
687, Anuszczyk 54A.2.a
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 300 zł
219. August III Sas, Or t 1754 - efraimek NGC MS63 Piękny,
menniczy egzemplarz efraimka z początków produkcji, kiedy jeszcze
zwracano uwagę, aby moneta miała odpowiednią prezencję. Wyraźny
justunek w kilku miejscach krążka. Ciekawy, dobrze widoczny duch w
postaci zarysu tarczy herbowej z rewersu na awersie. Awers:
popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu spiętego zapinką z
trzema klejnotami, w prawo, w otoku legenda: D G AVGVSTVS
III•REX•POLONIARUM; Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem
palmowym, po bokach gałązek wieńca inicjały E-C Ernesta Dietricha
Crolla zarządcy mennicy w Lipsku w latach 1753-1763, między
gałązkami oznaczenie nominału 18, w otoku legenda: SAC
ROM•IMP•ARCHIM ET ELECT•1754; Kahnt 687d
NGC MS63
Cena wywoławcza: 400 zł

220.
August III Sas, Or t 1755 EC, Lipsk - NGC MS63
Piękny, wyselekcjonowany menniczy egzemplarz. Awers: Odmiana
portretowa "duża głowa", popiersie królewskie w koronie, zbroi i
płaszczu spiętego zapinką owalną, pod nią kropka, w prawo, w otoku
legenda:
D•G•AVGVSTVS•IIIREX•POLONIARUM;
Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym
mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem palmowym, po bokach 5 gałązek wieńca inicjały E-C Ernesta
Dietricha Crolla zarządcy mennicy w Lipsku w latach 1753-1763, między gałązkami oznaczenie nominału 18,
odmiana z kropką po dacie, w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1754•; Kahnt 688,
Anuszczyk
NGC MS63
Cena wywoławcza: 500 zł
221.
August III Sas, Or t 1756 EC, Lipsk - NGC MS62
Piękny, połyskowy menniczy egzemplarz, nienotowany w
specjalizowanym katalogu Pana Piotra Anuszczyka. Awers: Odmiana
portretowa "duża głowa", popiersie królewskie w koronie w prawo,
zbroi i płaszczu spiętego zapinką owalną, w otoku legenda :
D::G::AVGVSTVS•III•REX•POLONIARUM;
Rewers:
ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem palmowym, po bokach
wieniec z 8 liści szerokich i 3 wąskich, inicjały E-C między gałązkami oznaczenie nominału 18, odmiana bez
kropki po dacie, w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1756 Kahnt 689, Anuszczyk NGC MS62
Cena wywoławcza: 500 zł
222. August III Sas, Or t 1755 EC, efraimek - NGC MS64
Piękny, menniczy egzemplarz efraimka doceniony bardzo wysoką notą
przez NGC - MS64. Delikatnie widoczne niedoróbki przygotowanego
krążka, jednak produkcja staranna, z początków fałszerstwa. Awers:
popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu spiętym broszą, w
otoku legenda: D G•AVGVSTVS•III•REX•POLONIARUM; Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem
palmowym, po bokach gałązek wieńca inicjały E-C, między gałązkami oznaczenie nominału 18, bez kropki po
dacie, w otoku legenda: SAC ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1755. Kahnt 688
NGC MS64
Cena wywoławcza: 500 zł
223. August III Sas, Or t 1755 EC, efraimek - NGC MS63
Piękny, menniczy egzemplarz efraimka o przyjemnej dla oka prezencji.
Delikatnie widoczne niedoróbki przygotowanego krążka na skutek
złego zwalcowania blachy. Awers: popiersie królewskie w koronie,
zbroi i płaszczu, w otoku legenda: D•G•AVGVSTVS III•REX
POLONIARUM;; Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa
z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską, opasana
od dołu wieńcem palmowym, po bokach gałązek wieńca inicjały E-C, między gałązkami oznaczenie nominału 18,
kropka po dacie, w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1755• Kahnt 688
NGC MS63
Cena wywoławcza: 500 zł
224. August III Sas, Or t 1756 EC, efraimek - PCGS MS63
Piękny, menniczy egzemplarz efraimka o przyjemnej dla oka prezencji.
Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny pod kątem warsztatu
fałszerskiego, mocno nawiązujący do oryginalnych ortów tego
rocznika. Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu, w
otoku legenda: D•G AVGVSTVS III REX POLONIARUM; Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem
palmowym, po bokach gałązek wieńca inicjały E-C, między gałązkami oznaczenie nominału 18, kropka po dacie,
w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT 1756• Kahnt 689
PCGS MS63
Cena wywoławcza: 500 zł

225. August III Sas, Or t 1756 EC, efraimek - NGC MS61
Piękny, menniczy egzemplarz efraimka. Wybity bardzo dobrze
przygotowanym stemplem, jednak na krążku którego jakość
pozostawia trochę do życzenia. Awers: popiersie królewskie w
koronie,
zbroi
i
płaszczu,
w
otoku
legenda:
D
G•AVGVSTVS•III•REX•POLONIARUM;
Rewers:
ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii
zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem palmowym, po bokach gałązek wieńca inicjały E-C,
między gałązkami oznaczenie nominału 18, bez kropki po dacie, w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET
ELECT•1756. Kahnt 689
NGC MS61
Cena wywoławcza: 300 zł
226.
Pruskie na
naśśladownictwo monety Augusta III, Or t
1755 B, Wroc
Wrocłław Egzemplarz obiegowy, nie czyszczony z dobrze
zachowanym czytelnym detalem, stary ślad zarysowania
prawdopodobnie z epoki, który miał za zadanie rozwiać wątpliwość
czy moneta jest ze srebra. Rzadka emisja wybijana w mennicy
Wrocławskiej przez Fryderyka Wielkiego, naśladująca orty koronne
Rzeczypospolitej. Awers: popiersie królewskie w koronie, zbroi i
płaszczu, w otoku legenda: FRIDERICUS BORUSSORUM REX;
Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa zawierająca
herby prowincji pruskich, poniżej nominał 18, odmiana z kropką po
dacie i nominale, w otoku legenda : MONETA.ARG.B.GENTEA.1755.
Olding 295
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 600 zł
227.
August III Sas, Szóstak 1753 - Sz - rzadki
Ponadprzeciętny jak na ten typ egzemplarz z dobrze zachowanym
detalem i resztkami lustra menniczego. Awers: Odmiana portretowa
wąska, popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu spiętego
zapinką,
w
prawo,
w
otoku
legenda:
D•G•AVGVSTVSIII•REXPOLONIARUM•;
Rewers:
ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem Saksonii zwieńczonym mitrą elektorską,
opasana od dołu wieńcem palmowym, między gałązkami oznaczenie
nominału za pomocą liter "Sz" zamiast cyfry 6, w otoku legenda:
SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1753•; Kahnt 692, Kopicki 2098
(R3)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
228. August III Sas, Trojak 1754, Lipsk Atrakcyjny, połyskowy
egzemplarz z charakterystycznymi dla tego bicia wadami blachy.
Awers: Popiersie królewskie w koronie, zbroi i płaszczu skierowane w
prawo, w otoku legenda: D•G•AVGVSTVS III•REX POLONIARUM;
Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Saksonii
zwieńczonym mitrą elektorską, opasana od dołu wieńcem palmowym,
inicjały E-C Ernesta Dietricha Crolla zarządcy mennicy w Lipsku w latach 1753-1763, między gałązkami
oznaczenie nominału 3, w otoku legenda: SAC•ROM•IMP•ARCHIM•ET ELECT•1754 Kahnt 695
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
229. August III Sas, Halerz 1753 FWôF, Drezno - NGC
MS62 Wyśmienity połyskowy egzemplarz drobnej monety
zdawkowej wybijanej na terenie Rzeczpospolitej w okresie panowania
Augusta III Sasa. Awers: pod koroną sześciopolowa tarcza z herbami
polskimi, litewskimi, saskim, poniżej FWôF oznaczające mincmistrza
mennicy drezdeńskiej Fryderyka Wilhelma ô Ferala Rewers: tarcza z
jabłkiem królewskim w środku, rok 1755, pod tarczą górniczy znak
haka występujący na monetach bitych w Dreżnie Kahnt 619
NGC MS62
Cena wywoławcza: 200 zł

230. August III Sas, Szóstak 1763 REOE, Gda
Gdańńsk Bardzo
ładny egzemplarz z częściowo zachowanym połyskiem i dobrej jakości
detalem. Ostatni rocznik szóstaków Gdańskich wybijanych za Augusta
III Sasa. Oferowany egzemplarz, to odmiana z datą umieszczoną pod
herbem Gdańska podtrzymywanym przez lwy rozdzieloną literą E
pochodzącą od inicjałów Rudolfa Ernesta Oeckermana, zarządcy
mennicy w Gdańsku. Awers: popiersie Augusta III, w otoku legenda :
D.G.AVGVST.III.R.POL.M.D.L.R.D.S.&EL. Rewers: herbaa Gdańska
podtrzymywany przez lwy, nad nim wieniec i liczba VI, u dołu litery R
E OE i rok 1763, w otoku legenda: MON.ARGENT.CIVIT.GEDAN. Kahnt
732, Kopicki 7758 (R2)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
231.
August III Sas, Trojak 1755 Gda
Gdańńsk - NGC AU55
Okołomenniczy, egzemplarz z lekkim połyskiem i bardzo dobrze
zachowanym detalem. Pierwszy rocznik bicia trojaków Gdańskich.
Awers: ukoronowany monogram królewski, rozdzielający datę 17 55
Rewers: herb Gdańska podtrzymywany przez lwy, pod herbem liczba
III, w otoku legenda : GROSSUS TRIPLEX GEDANENSIS * Kahnt 733
NGC AU55
Cena wywoławcza: 200 zł

232.
August III Sas, Trojak 1760 Gda
Gdańńsk - CZYSTE SREBRO Wyśmienity egzemplarz bliski
menniczemu. Doskonale zachowane lustro mennicze z mocnym blaskiem, nienaganny detal szczególnie
imponujący na awersie, w połączeniu z wielokolorową patyną daje wyjątkowo przyjemny odbiór wizualny
monety. Egzemplarz w czystym srebrze z wyraźnie większą wagą od standardowego ( prawie 2,7g),
sporadycznie notowany na rynku aukcyjnym. Awers: ukoronowany monogram królewski z datą 1760; Rewers:
herb Gdańska podtrzymywany przez lwy, u dołu litery R E OE (Rudolf Ernest Oeckerman, zarządca mennicy w
Gdańsku), w otoku legenda : GROSSUS++TRIPLEX•GEDANENSIS* Srebro, średnica 20 mm, waga 2.69 g
Kopicki 7740 (R7), Iger G.60.1.b (R5)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 2 000 zł
233.
August III Sas, Trojak 1760 Gda
Gdańńsk Menniczy,
wyselekcjonowany egzemplarz z obustronnym połyskiem i
rewelacyjnym detalem. Zdecydowanie rzadziej spotykany w tak
doskonałym stanie zachowania. Awers: ukoronowany monogram
królewski z datą 1760; Rewers: herb Gdańska podtrzymywany przez
lwy, u dołu litery R E OE (Rudolf Ernest Oeckerman, zarządca mennicy
w Gdańsku), w otoku legenda : GROSSUS++TRIPLEX•GEDANENSIS* Przedostatni rocznik bicia trojaków
Gdańskich. Kahnt 736
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

234. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Talar 6-z
6-złłotowy 1794
Bardzo ładny talar 6-złotowy Poniatowskiego. Patyna, nalot. Awers:
głowa Stanisława Augusta w prawo, w otoku legenda: STANISLAUS
AUGUSTUS D.G.REX POLON:M.D.LIT.; Rewers: ukoronowana,
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich, herby RON-a na
czerwonej tynkturze; Tarcza objęta wstęgą orderową z Orderem Orła
Białego oraz wieńcem palmowo-dębowym; pod tarczą oznaczenie
nominału 6. ZŁ., w otoku legenda: 14 1/12 EXMARCA PUR:COLONIENS:1794.; Parchimowicz-Brzeziński 37.a5, Kopicki 2487 (R),
Plage 373
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 800 zł
235. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Talar 6-z
6-złłotowy 1795
Bardzo ładny egzemplarz ostatniego talara Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Delikatne ślady justunku na awersie i rewersie. Patyna,
nalot. Awers: głowa Stanisława Augusta w prawo, w otoku legenda:
STANISLAUS AUGUSTUS D.G.REX POLON.M.D.LIT.; Rewers:
ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich,
herby RON-a na czerwonej tynkturze; Tarcza objęta wstęgą orderową z Orderem Orła Białego oraz wieńcem
palmowo-dębowym; pod tarczą oznaczenie nominału 6. ZŁ, w otoku legenda: 14 1/12 EXMARCA PURACOLONIENS: 1795.; Parchimowicz 37.b, Plage 374, Kopicki 2488 (R), Berezowski 10 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 700 zł
236. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Dwuz
Dwuzłłotówka 1768
FS - nieopisany wariant wie
wieńńca Ładny egzemplarz w ciemnej
patynie. Nieopisany w specjalistycznym katalogu Parchimowicza i
Brzezińskiego wariant z trzema listkami w wieńcu, z kropką po AUG
dla odmiany z inicjałami Sylmy. Awers: głowa króla w prawo, w otoku
legenda:
STANISLAUS
AUG.D.G.REX
POL.M.DL.;
Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich, w
wieńcu palmowym opasanym wstęgą z Orderem Orła Białego; pod
nim, rozdzielone Orderem inicjały F-S i nominał 8-GR, w otoku
legenda: XL.EX.MARCA.-PURA.COL.1768.; Parchimowicz-Brzeziński
-, Plage -, Kopicki 2390
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
237. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Dwuz
Dwuzłłotówka 1792
EB - PCGS MS62 Piękny, menniczy egzemplarz. Odmiana z
inicjałami Efraima Brenna. Awers: głowa króla w prawo, w otoku
legenda:
STANISLAUS
AUG.D.G.REX
POL.M.DL.;
Rewers:
ukoronowana pięciopolowa prosta tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich,
opasana wstęgą z Orderem Orła Białego, z prostokątnymi labrami z
niebieską tynkturą ( najpewniej symbolizujące koniec wstęgi orderowej, która w całości była wykonana w tym
właśnie kolorze); pod nim, rozdzielone Orderem inicjały M.-V. i nominał 8.-GR., w otoku legenda: 41 3/4 EX
MARCA-PURA COLON:/1792.; Parchimowicz-Brzeziński 27.f, Plage 344, Kopicki 2421 (R)
PCGS MS62 MAX
Cena wywoławcza: 1 500 zł
238. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Dwuz
Dwuzłłotówka 1794 nowa ordynacja Atrakcyjny egzemplarz wybity delikatnie
skorodowanym stemplem awersu. Rzadsza odmiana bita według
nowej, obniżonej stopy menniczej, z zapisem 42 1/4 w otoku rewersu.
Awers: głowa króla w prawo, w otoku legenda: STANISLAUS
AUG.D.G.REX POL.M.DL.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa prosta
tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i
herbem Ciołek Poniatowskich, opasana wstęgą z Orderem Orła
Białego, z prostokątnymi labrami z niebieską tynkturą ( najpewniej
symbolizujące koniec wstęgi orderowej, która w całości była
wykonana w tym właśnie kolorze); pod nim, rozdzielone Orderem
inicjały M.-V. i nominał 8.-GR., w otoku legenda: 42 1/4 EX MARCAPURA COLON:1794.; Parchimowicz-Brzeziński 27.h2, Plage 348,
Kopicki 2425 (R3)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł

239.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Z
Złłotówka 1785 rzadszy rocznik Bardzo ładny, niedobity centralnie egzemplarz w
ciemnej patynie. Ładnie zachowany połysk menniczy na rewersie.
Ostatni rocznik złotówek z głową typu 3 wg typologii Parchimowicza i
Brzezińskiego. Awers: głowa w prawo, w otoku legenda:
STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich, w wieńcu laurowym.
Niżej inicjały Efraima Brenna - E.B. oraz oznaczenie nominału 4.GR., w
otoku legenda: LXXX EX.MARCA-PURA.COL.1785.; ParchimowiczBrzeziński 20.c, Plage 293, Kopicki 2374 (R1), Berezowski 3,75 zł
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
240. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Z
Złłotówka 1790 Ładnie
zachowany połysk menniczy na rewersie. Wyraźny justunek w
centralnej części krążka. Awers: głowa w prawo, w otoku legenda:
STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa prosta tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich. Niżej inicjały
Efraima Brenna - E.B. oraz oznaczenie nominału 4.GR., po bokach
tarczy data 17-90., w otoku legenda: 83 1/2 EX MARCA-PURA
COLON:; Parchimowicz-Brzeziński 22.d, Plage 298, Kopicki 2379
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
241. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Z
Złłotówka 1791 Ładnie
zachowany połysk menniczy na rewersie. Wyraźny justunek w
centralnej części krążka. Awers: głowa w prawo, w otoku legenda:
STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa prosta tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich. Niżej inicjały
Efraima Brenna - E.B. oraz oznaczenie nominału 4.GR., po bokach
tarczy data 17-91., w otoku legenda: 83 1/2 EX MARCA-PURA
COLON:; Parchimowicz-Brzeziński 22.e, Plage 299, Kopicki 2380
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
242. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Z
Złłotówka 1792 MV NGC MS63 Bezobiegowy rewelacyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym połyskiem, widoczny lekki justunek i ślad korozji
stempla. Rocznik, w którym występuje ostatni typ wizerunku króla.
Egzemplarz doceniony bardzo wysoką notą w NGC - MS63, tylko
dwie monety otrzymały wyższą. Awers: głowa w prawo, w otoku
legenda: STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa prosta tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek Poniatowskich. Niżej inicjały mennicy - M.V.
oraz oznaczenie nominału 4.GR., po bokach tarczy data 17-92., w otoku legenda: 83 1/2 EX MARCA-PURA
COLON:; Parchimowicz-Brzeziński 22.f, Plage 300, Kopicki 2381
NGC MS63 3-MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
243. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Z
Złłotówka 1792 MV NGC MS61 Bezobiegowy, rewelacyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym połyskiem. Rocznik, w którym występuje ostatni typ
wizerunku króla. Egzemplarz doceniony wysoką notą w NGC - MS61.
Awers: głowa w prawo, w otoku legenda: STANISLAUS AUG.D.G.REX
POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa prosta tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Ciołek Poniatowskich. Niżej inicjały mennicy - M.V. oraz oznaczenie
nominału 4.GR., po bokach tarczy data 17-92., w otoku legenda: 83
1/2 EX MARCA-PURA COLON:; Parchimowicz-Brzeziński 22.f, Plage
300, Kopicki 2381
NGC MS61
Cena wywoławcza: 600 zł

244. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Z
Złłotówka 1793 Ładny
egzemplarz. Lekkie wady blachy. Piękna, złota patyna na rewersie.
Awers: głowa w prawo, w otoku legenda: STANISLAUS AUG.D.G.REX
POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa prosta tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem
Ciołek Poniatowskich. Niżej inicjały mennicy - M.V. oraz oznaczenie
nominału 4.GR., po bokach tarczy data 17-93., w otoku legenda: 83
1/2 EX MARCA-PURA COLON:; Parchimowicz-Brzeziński 22.g, Plage
301, Kopicki 2382
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 200 zł
245. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Pó
Półłz ł otek 1766 FS pi
pięękny NGC AU Details Piękny, okołomenniczy egzemplarz
półzłotka z 1766 roku. Egzemplarz podwójnie wybity z lekkim
przesunięciem. Awers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i herbem Ciołek
Poniatowskich, tarcza na wieńcu laurowo-palmowym, w otoku
legenda: STANISLAUS AUG[] REX POL M D L;napis w 6 wierszach:
2.GR/CLX.EX/MARCA/PURA•COL/1766/F.S; Rewers: napis w 6
wierszach: 2.GR/CLX.EX/MARCA/PURA•COL/1766/F.S;
Stan zachowania: NGC AU Mint error
Cena wywoławcza: 300 zł
246. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, 6 groszy 1794 Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Patyna, nalot. Odmiana z tarczą typu 2, w
wariancie z wąską datą. Pierwszy rocznik emisji szóstakowej
wprowadzona dla celów wypłacania żołdu w lekkiej monecie. Awers:
ukoronowana, trópolowa, tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, w otoku
legenda: STANISLAUS AUGUSTUS; Rewers: napis w trzech
wierszach: *6*/GROSZY/1794; Parchimowicz-Brzeziński 17.a6, Plage
207, Kopicki 2286
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
247. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, 6 groszy 1795 Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Patyna, nalot. Moneta wybita spękanym
stemplem awersu. Drugi i zarazem ostatni rocznik emisji szóstakowej
wprowadzona dla celów wypłacania żołdu w lekkiej monecie. Awers:
ukoronowana, trópolowa, tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, w otoku
legenda: STANISLAUS AUGUSTUS; Rewers: napis w trzech
wierszach: *6*/GROSZY/1795; Parchimowicz-Brzeziński 17.b, Plage
212, Kopicki 2287
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł
248. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, 6 groszy 1795 Ładny
egzemplarz. Patyna, nalot. Drugi i zarazem ostatni rocznik emisji
szóstakowej wprowadzona dla celów wypłacania żołdu w lekkiej
monecie. Awers: ukoronowana, trópolowa, tarcza herbowa z herbami
Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, w
otoku legenda: STANISLAUS AUGUSTUS; Rewers: napis w trzech
wierszach: *6*/GROSZY/1795; Parchimowicz-Brzeziński 17.b, Plage
212, Kopicki 2287
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
249.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Trojak 1766 g Zbrojarz Drugi rocznik trojaków z popiersiem królewskim w zbroi jednym z najbardziej charakterystycznych wyobrażeń w mennictwie
polskim, które dzięki swej wyjątkowości zaowocowało potocznym
nazywaniem tych emisji (trojakowych i talarowych) zbrojarzami.
Ładny, w pełni czytelny egzemplarz. Awers: popiersie króla w
napierśniku nałożonym na szatę, z Orderem Orła Białego na łańcuchu
orderowym złożonym z 7 ogniw, w otoku legenda: STANISLAUS
AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza
herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i
Ciołkiem Poniatowskich, tarcza osadzona na wieńcu laurowym z 3
jagódkami w każdej gałęzi, niżej inicjał g, w otoku legenda:
GROSSVS•POLON:TRIPLEX•1766; Parchimowicz-Brzeziński 7.b,
Plage 146, Kopicki 2234 (R1)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł

250. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Trojak 1766 G Bardzo
ładny detal. Nierównomierna patyna, wytrawienie krążka. Piękny
egzemplarz. Patyna, nalot. Pierwszy rocznik trojaków z głową króla
zamiast popiersia w zbroi. Odmiana z drukowanym inicjałem
Gartenberga. Wariant z mniejszymi literami w legendzie awersu.
Awers: głowa króla w prawo, w otoku legenda: STANISLAUS
AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego
Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza osadzona na wieńcu laurowym z 3 jagódkami w każdej
gałęzi, niżej inicjał G, w otoku legenda: GROSSVS POLON:TRIPLEX•1766; Parchimowicz-Brzeziński 8.a4, Plage
156, Kopicki 2237 (R)
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 2 000 zł
251. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Trojak 1766 G Bardzo
ładny detal. Nierównomierna patyna, wytrawienie krążka. Pierwszy
rocznik trojaków z głową króla zamiast popiersia w zbroi. Odmiana z
drukowanym inicjałem Gartenberga. Awers: głowa króla w prawo, w
otoku legenda: STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza
osadzona na wieńcu laurowym z 3 jagódkami w każdej gałęzi, niżej
inicjał G, w otoku legenda: GROSSVS POLON:TRIPLEX•1766;
Parchimowicz-Brzeziński 8.a5, Plage 156, Kopicki 2237 (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 200 zł

252. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Trojak 1766 g - NGC MS63 BN Doskonała, perfekcyjna moneta
w niespotykanym stanie zachowania z mocnym obustronnym blaskiem i delikatną patyną. Pierwszy rocznik
trojaków z głową króla zamiast popiersia w zbroi. Odmiana z pisanym inicjałem Gartenberga. Pozycja dostępna
w stanach obiegowych, jednak ekstremalnie rzadka w tak doskonałej kondycji. Awers: głowa króla w prawo, w
otoku legenda: STANISLAUS AUG.D.G.REX POL.M.D.L.; Rewers: ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z
herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza osadzona na wieńcu
laurowym z 3 jagódkami w każdej gałęzi, niżej inicjał g, w otoku legenda: GROSSVS POLON:TRIPLEX•1766;
Parchimowicz-Brzeziński 8.a1, Plage 155, Kopicki 2236
Stan zachowania: NGC MS63 BN MAX
Cena wywoławcza: 5 000 zł
253.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Grosz 1767 g,
Warszawa Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z pisanym inicjałem
Gartenberga, bez kropki. Awers: ukoronowany, szeroką koroną,
monogram królewski, po jego bokach data 17-67.; Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza
osadzona na wieńcu laurowym bez jagódek, niżej inicjał g, w otoku
legenda:
I•GROSSVS•REG:POL:M:D:L:;
Gorzkowski
82.1.A.-,
Parchimowicz-Brzeziński 5.c7, Plage 82, Kopicki 2190
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

254.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Grosz 1768 G,
Kraków Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z drukowanym inicjałem
Gartenberga, bez kropki. Charakterystyczne stemple - awersu z
uszkodzeniem belki w R i rewersu z podwójnie nabitym ostatnim S w
GROSSVS. Awers: ukoronowany, szeroką koroną, monogram
królewski, po jego bokach data 17-68; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza osadzona na wieńcu
laurowym bez jagódek, niżej inicjał G, w otoku legenda: I.GROSSVS
REG•POL:M:D:L:; Gorzkowski 114.1.A.4.2, Parchimowicz-Brzeziński
5.d6, Plage 114, Kopicki 2193
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
255.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Grosz 1768 G,
Kraków Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z drukowanym inicjałem
Gartenberga, bez kropki. Charakterystyczne stemple - awersu z
uszkodzeniem belki w R i rewersu z podwójnie nabitym ostatnim S w
GROSSVS. Awers: ukoronowany, szeroką koroną, monogram
królewski, po jego bokach data 17-68; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza osadzona na wieńcu
laurowym bez jagódek, niżej inicjał G, w otoku legenda: I.GROSSVS
REG•POL:M:D:L:; Gorzkowski 114.1.A.4.2, Parchimowicz-Brzeziński
5.d6, Plage 114, Kopicki 2193
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
256.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Grosz 1768 G,
Kraków Bardzo ładny egzemplarz. Odmiana z drukowanym inicjałem
Gartenberga, bez kropki. Charakterystyczne stemple - awersu z
uszkodzeniem belki w R i rewersu z podwójnie nabitym ostatnim S w
GROSSVS. Awers: ukoronowany, szeroką koroną, monogram
królewski, po jego bokach data 17-68; Rewers: ukoronowana
pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony, Wielkiego Księstwa
Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza osadzona na wieńcu
laurowym bez jagódek, niżej inicjał G, w otoku legenda: I.GROSSVS
REG•POL:M:D:L:; Gorzkowski 114.1.A.4.2, Parchimowicz-Brzeziński
5.d6, Plage 114, Kopicki 2193
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
257.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Grosz 1769 g,
Warszawa Bardzo ładny egzemplarz w ciemnej patynie. Odmiana z
małymi orłami. Awers: ukoronowany, wąską, wysoką koroną,
monogram królewski, po jego bokach data 17-69; Rewers:
ukoronowana pięciopolowa tarcza herbowa z herbami Korony,
Wielkiego Księstwa Litewskiego i Ciołkiem Poniatowskich, tarcza
osadzona na wieńcu laurowym bez jagódek, niżej inicjał G, w otoku
legenda:
I.GROSSUS.REG:POL:M:D:L:;
Gorzkowski
121.1.A.2,
Parchimowicz-Brzeziński 5.e, Plage 121, Kopicki 2194
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
258. Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Trojak 1765, Toru
Toruńń
Naturalny, obiegowy egzemplarz. Charakterystyczny wariant z małymi
cyframi 1 i 7 w dacie, zazwyczaj bity z lekkim przesunięciem. Na
awersie inicjały Szymona Bruckmanna. Patyna, nalot. Awers: Herb
Torunia, po jego bokach inicjały S-B, w otoku legenda:
*GROSSUS.TRIPLEX.THORUNENSIS;
Rewers:
ukoronowany
monogram królewski, po jego bokach data 17-65; ParchimowiczBrzeziński 202.b2, Iger T.65.1.b, Plage 517, Kopicki 8409 (R1)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł
259.
Ksi
Księęstwo Warszawskie, Fr yder yk August I, Talar
1811 IB - NGC XF Ładny egzemplarz talara Księstwa. Pierwszy z
trzech roczników bicia. Na rewersie inicjały IB Jakuba Benicke. Awers:
popiersie księcia w prawo, w otoku legenda: FRID•AVG•REX
SAX.DVX VARSOV.; Rewers: ukoronowany herb Księstwa
Warszawskiego na dwóch gałązkach palmowych, u góry data 18-11,
u dołu inicjały I.-B. oraz nominał TALAR; Plage 114, Kopicki 3700
(R3), Berezowski 10 zł
Stan zachowania: NGC XF

Cena wywoławcza: 1 000 zł

260. Ksi
Księęstwo Warszawskie, 1/3 talara 1810 IS Piękny egzemplarz. Pozycja ekstremalnie rzadka w tak
doskonałym stanie zachowania. Najrzadszy rocznik 1/3 talara Księstwa o nakładzie niecałych 130 tyś., gdzie
drugi najniższy nakład oscyluje wokół 1 mln sztuk! Na rewersie inicjały IS Jana Stockmana. Awers: popiersie
księcia w prawo, w otoku legenda: FRID•AVG•REX SAX.DVX VARSOV.; Rewers: ukoronowany herb Księstwa
Warszawskiego na dwóch gałązkach palmowych, u góry data 18-10, u dołu inicjały I.-S. oraz nominał 1/3
TALARA; Plage 108, Kopicki 3695 (R1), Berezowski 3,75 zł
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 2 000 zł
261.
Ksi
Księęstwo Warszawskie, 1/3 talara 1813 IB Bardzo
ładny egzemplarz. Wyraźny justunek w środkowej części krążka
zarówno na awersie, jak i na rewersie. Drobne skaleczenia w tle. Wady
blachy typowe dla emisji księstwa. Awers: popiersie księcia w prawo,
w otoku legenda: FRID•AVG•REX SAX.DVX VARSOV.; Rewers:
ukoronowany herb Księstwa Warszawskiego na dwóch gałązkach
palmowych, u góry data 18-13, u dołu inicjały I.-B. oraz nominał 1/3
TALARA; Plage 112, Kopicki 3697, Berezowski 3,75 zł
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 600 zł
262.
Ksi
Księęstwo Warszawskie, 1/6 talara 1814 IB Piękny
egzemplarz. Wady blachy typowe dla emisji księstwa. Ostatnia
złotówka Księstwa Warszawskiego, sporadycznie spotykana na rynku
w tak dobrym stanie zachowania. Awers: popiersie księcia w prawo,
w otoku legenda: FRID•AVG•REX SAX.DVX VARSOV.; Rewers:
ukoronowany herb Księstwa Warszawskiego na dwóch gałązkach
palmowych, u góry data 18-14, u dołu inicjały I.-B. oraz nominał 1/6
TALARA; Plage 107, Kopicki 3694 (R), Berezowski 3 zł
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 1 000 zł
263.
Ksi
Księęstwo Warszawskie, 10 groszy 1813 IB,
Warszawa Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Ostatni rocznik 10groszówek Księstwa. Awers: w otoku perełkowym ukoronowany herb
Księstwa Warszawskiego na dwóch gałązkach palmowych; Rewers: w
otoku perełkowym napis w czterech wierszach: 10/GROSZY/1813/I.B.;
Plage 103, Kopicki 3690, Berezowski 0,4 zł
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
264. Ksi
Księęstwo Warszawskie, 3 grosze 1811 - NGC UNC
Piękny, menniczy detal. Moneta w ciemnej patynie z uszkodzeniami
środowiskowymi.
Awers:
ukoronowany
herb
Księstwa
Warszawskiego na dwóch gałązkach palmowych; Rewers: napis w
czterech wierszach: 3/GROSZE/1811/I.S; Plage 83, Kopicki 3677,
Berezowski 0.40 zł
Stan zachowania: NGC UNC Det
Cena wywoławcza: 300 zł
265. Ksi
Księęstwo Warszawskie, 3 grosze 1811 - NGC AU
Piękny, okołomenniczy detal. Moneta w ciemnej patynie z
uszkodzeniami środowiskowymi. Awers: ukoronowany herb Księstwa
Warszawskiego na dwóch gałązkach palmowych; Rewers: napis w
czterech wierszach: 3/GROSZE/1811/I S; Plage 83, Kopicki 3677,
Berezowski 0,4 zł
Stan zachowania: NGC AU Det
Cena wywoławcza: 200 zł

266. Królestwo Polskie, Aleksander I, Nadanie dla Józefa Morawskiego na Referendarza Stanu
w Radzie Stanu Królestwa Polskiego 1822 Nadanie wystawione w imieniu Aleksandra I dla Józefa
Aleksego Morawskiego na stanowisko Nadzwyczajnego Referendarza Stanu przy Komisji Przychodów i skarbu
18 stycznia 1822 roku. Dokument pisany ręcznie na papierze ze znanego zakładu Van der Ley. Opatrzony
stemplem archiwum rodzinnego J.A. Morawskiego. Józef Aleksander Morawski - członek Rady Stanu Królestwa
Polskiego w 1830 roku, senator Królestwa Polskiego. Odznaczony m.in Orderem Virtuti Militari kl. IV i kl. III,
Orderem Św. Stanisława I klasy, Orderem Orła Białego. Zagięcie, lekkie uszkodzenia papieru poza zapisanym
polem karty. Stan zachowania przdmiotu dobry. Wymiary 33,5 x 21,5 cm.
Cena wywoławcza: 500 zł
267. Królestwo Polskie, Aleksander I, 2 zzłłote 1816 Ładny
egzemplarz z dużą ilością zachowanego połysku menniczego.
Rzadziej spotykany na rynku aukcyjnym rocznik. Awers: głowa
Aleksandra I w prawo, w otoku legenda: *ALEXANDER I CESARZ
SA•W•ROS•KROL POLSKI; Rewers: orzeł Królestwa Polskiego, po
bokach ogona inicjały - I•-B•, po bokach korony data 18-16; w otoku
napis: 2 ZŁOTE POLSKIE./43 43/125 Z GRZ•CZ•KOL•; Bitkin 825,
Plage 45, Kopicki 2688 (R), Berezowski 2,5 zł
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 800 zł
268.
Królestwo Polskie, Aleksander I, 1 zzłłoty 1818 IB
Obiegowy egzemplarz, w nierównomiernej patynie. Awers: głowa
Aleksandra I w prawo, w otoku legenda: *ALEXANDER I CESARZ
SA•W•ROS•KROL POLSKI; Rewers: orzeł Królestwa Polskiego, po
bokach ogona inicjały - I•-B•, po bokach korony data 18-18; w otoku
napis: 1. ZŁOTY POLSKI./86 86/125 Z GRZ•CZ•KOL•; Bitkin 832,
Plage 62, Kopicki 2670, Berezowski 1,5 zł
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł
269. Królestwo Polskie, Aleksander I, 10 groszy 1822 IB
Bardzo ładny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: ukoronowany Orzeł
Królestwa Polskiego, po bokach ogona inicjały I.-B., nad orłem data
18-22; Rewers: w wieńcu laurowym o 5 jagódkach w każdej z gałązek
napis w trzech wierszach: 10/GROSZY/POLS•; Bitkin 851, Plage 84,
Berezowski 1 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

270. Królestwo Polskie, Miko
Mikołłaj I, 5 zzłłotych 1829 FH NGC AU Bardzo ładny egzemplarz w ciemnej patynie. Awers: orzeł
Królestwa Polskiego, po bokach ogona inicjały - F•-H•, po bokach
korony data 18-29; w otoku legenda: MIKOŁAY I.CES•WSZ•ROSSYI
KRÓL POLSKI PANUIĄCY; pod orłem legenda: 5 ZŁOTYCH
POLSKICH; Rewers: głowa Aleksandra I w prawo, w otoku legenda:
*ALEXANDER I.CES•ROS•WSKRZESICIEL KRÓL•POLS•1815; Bitkin
985, Plage 37, Kopicki 2707 (R), Berezowski 5 zł
Stan zachowania: NGC AU Det.
Cena wywoławcza: 500 zł
271. Królestwo Polskie, Miko
Mikołłaj I, 5 zzłłotych 1829 FH Ładny
egzemplarz z dużą ilością zachowanego połysku menniczego. Awers:
orzeł Królestwa Polskiego, po bokach ogona inicjały - F•-H•, po
bokach korony data 18-29; w otoku legenda: MIKOŁAY
I.CES•WSZ•ROSSYI KRÓL POLSKI PANUIĄCY; pod orłem legenda: 5
ZŁOTYCH POLSKICH; Rewers: głowa Aleksandra I w prawo, w otoku
legenda:
*ALEXANDER
I.CES•ROS•WSKRZESICIEL
KRÓL•POLS•1815; Bitkin 985, Plage 37, Kopicki 2707 (R),
Berezowski 5 zł
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 600 zł
272. Królestwo Polskie, Miko
Mikołłaj I, 5 zzłłotych 1831 KG Piękny
egzemplarz w ciemnej patynie. Awers: orzeł Królestwa Polskiego, po
bokach ogona inicjały Karola Gronau - K•-G•, po bokach korony data
18-31; w otoku legenda: MIKOŁAY I.CES•WSZ•ROSSYI KRÓL
POLSKI PANUIĄCY; pod orłem legenda: 5 ZŁOTYCH POLSKICH;
Rewers: głowa Aleksandra I w prawo, w otoku legenda:
*ALEXANDER I.CES•ROS•WSKRZESICIEL KRÓL•POLS•1815; Bitkin
988, Plage 40, Kopicki 2710, Berezowski 7,5 zł
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
273. Królestwo Polskie, Miko
Mikołłaj I, 1 zzłłoty 1834 IP Ładny
egzemplarz w nierównomiernej patynie. Awers: w wieńcu dębowym
napis: 1/ZŁO•POL•/1834, pod wieńcem IP, w otoku legenda:
*MIKOŁAY I.CES•WSZ•ROSSYI KRÓL POLSKI PANUIĄCY; Rewers:
głowa Aleksandra I w prawo, w otoku legenda: *ALEXANDER
I.CES•ROS•WSKRZESICIEL KRÓL•POLS•1815; Bitkin 1005, Plage
80, Kopicki 2687 (R1), Berezowski 2,5 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
274. Królestwo Polskie, Miko
Mikołłaj I, 5 groszy 1827 FH Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Patyna, nalot. Odmiana z inicjałami
Fryderyka Hungera. Awers: ukoronowany Orzeł Królestwa Polskiego,
po bokach ogona inicjały F-H, nad orłem data 18-27; Rewers: w
wieńcu laurowym o 4 jagódkach w każdej z gałązek napis w trzech
wierszach: 5/GROSZY/POLS•; Bitkin 1017, Plage 125, Berezowski 1 zł
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
275. Królestwo Polskie, Miko
Mikołłaj I, 1 grosz 1828 F.H. Bardzo
ładny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers: ukoronowany Orzeł
Królestwa Polskiego, po bokach ogona inicjały F.-H.; Rewers: napis w
czterech wierszach: 1/GROSZ/POLSKI/1828; Bitkin 1055, Plage 220,
Berezowski 0,2 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

276. Powstanie Listopadowe, Dukat 1831 - kropka za pochodni
pochodniąą NGC MS62 Piękny, menniczy
egzemplarz. Rzadka odmiana z kropką za pochodnią, najrzadziej występująca na rynku. Awers: rycerz
trzymający wiązkę strzał i miecz, w zbroi płytowej i hełmie, stojący w prawo, po bokach jego nóg data 18-31; w
otoku legenda rozpoczynająca się od orzełka, kończąca pochodnią: CONCORDIA RES-PARVAE CRESCUNT-.;
Rewers: w prostej tarczy ozdobionej naokoło labrami legenda w czterech wierszach: MO.AUR./REG.BELGII/AD
LEGEM.IMPERII.; Kopicki 2750 (R1), Plage 271, Bitkin 1, Berezowski 37,5 zł
Stan zachowania: NGC MS62
Cena wywoławcza: 5 000 zł
277.
Powstanie Listopadowe, 5 zzłłotych 1831 Ładny
egzemplarz z widocznym justunkiem. Rzadka odmiana z ułamkiem
211/625 wysoko wyceniona w Berezowskim. Awers: ukoronowana
tarcza herbowa z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
nad nim w półłuku legenda: KROLESTWO POLSKIE; Rewers: w
wieńcu dębowym napis 5/ZŁOT•/POL•, pod wieńcem inicjały K•G•
Karola Gronau'a - zarządcy Mennicy Warszawskiej w latach 18291834, w otoku legenda przedzielona gwiazdkami: 17 217/625 Z
GRZYW• CZYST• KOL• - ROKU 1831; Kopicki 2749 (R2), Plage 272
(R), Bitkin 2 (R), Berezowski 20 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 000 zł
278.
Powstanie Listopadowe, 5 zzłłotych 1831 Ładny
egzemplarz z widocznym justunkiem. Ciemna patyna. Rzadka
odmiana z ułamkiem 211/625 wysoko wyceniona w Berezowskim.
Awers: ukoronowana tarcza herbowa z herbami Korony i Wielkiego
Księstwa Litewskiego, nad nim w półłuku legenda: KROLESTWO
POLSKIE; Rewers: w wieńcu dębowym napis 5/ZŁOT•/POL•, pod
wieńcem inicjały K•G• Karola Gronau'a - zarządcy Mennicy
Warszawskiej w latach 1829-1834, w otoku legenda przedzielona
gwiazdkami: 17 217/625 Z GRZYW• CZYST• KOL• - ROKU 1831;
Kopicki 2749 (R2), Plage 272 (R), Bitkin 2 (R), Berezowski 20 zł
Stan zachowania: 2/2Cena wywoławcza: 1 000 zł
279. Powstanie Listopadowe, 2 zzłłote 1831 NAJRZADSZY
WARIANT - NGC MS61 Ekstremalna rzadkość. Menniczy
egzemplarz z widocznym justunkiem, moneta wybita świeżym
stemplem - widoczny wyraźny prooflike (odcięcie matowego reliefu
od mocno połyskowego tła). Odmiana z Pogonią z pochwą na miecz.
Najrzadszy wariant stemplowy dwuzłotówek powstańczych z literą O
ze słowa KROLESTWO centralnie nad krzyżem - na ponad 650 notowań aukcyjnych, jedynie 3 egzemplarze w
tym wariancie, czyli mniej niż 0,5% populacji, co daje nam nie tylko najrzadszą dwuzłotówkę powstańczą, ale
najrzadszą z wszystkich monet wybitych podczas powstania listopadowego. Awers: ukoronowana tarcza
herbowa z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, nad nim w półłuku legenda: KROLESTWO
POLSKIE; Rewers: w wieńcu dębowym napis 2/ZŁOTE/POL•, pod wieńcem inicjały K•G• Karola Gronau'a zarządcy Mennicy Warszawskiej w latach 1829-1834, w otoku legenda przedzielona gwiazdkami: 43 43/125 Z
GRZYW• CZYST• KOL• - ROKU 1831; Kopicki 2748 (R1), Plage 273, Bitkin PV4, Berezowski 2,5 zł
NGC MS61 MAX
Cena wywoławcza: 2 000 zł

280. Powstanie Listopadowe, 2 zzłłote 1831 - Pogo
Pogońń bez
pochwy Piękny, okołomenniczy egzemplarz z bardzo dobrze
zachowanym połyskiem menniczym. Rzadka odmiana z Pogonią bez
pochwy miecza. Awers: ukoronowana tarcza herbowa z herbami
Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, nad nim w półłuku legenda:
KROLESTWO POLSKIE; Rewers: w wieńcu dębowym napis
2/ZŁOTE/POL•, pod wieńcem inicjały K•G• Karola Gronau'a zarządcy Mennicy Warszawskiej w latach 1829-1834, w otoku legenda przedzielona gwiazdkami: 43 43/125 Z
GRZYW• CZYST• KOL• - ROKU 1831; Kopicki 2748 (R1), Plage 273, Bitkin PV4, Berezowski 5 zł
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
281.
Powstanie Listopadowe, 2 zzłłote 1831 - Pogo
Pogońń z
pochw
pochwąą Ładny egzemplarz z widocznym justunkiem. Odmiana z
Pogonią z pochwą miecza. Awers: ukoronowana tarcza herbowa z
herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego, nad nim w półłuku
legenda: KROLESTWO POLSKIE; Rewers: w wieńcu dębowym napis
2/ZŁOTE/POL•, pod wieńcem inicjały K•G• Karola Gronau'a - zarządcy
Mennicy Warszawskiej w latach 1829-1834, w otoku legenda
przedzielona gwiazdkami: 43 43/125 Z GRZYW• CZYST• KOL• ROKU 1831; Kopicki 2748 (R1), Plage 273, Bitkin PV4, Berezowski
2,5 zł
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 500 zł
282. Powstanie Listopadowe, 10 groszy 1831 Bardzo ładny
egzemplarz. Wady blachy typowe dla tej emisji. Awers: ukoronowana
tarcza herbowa z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
nad nim w półłuku legenda: KROLESTWO POLSKIE, po bokach data
18-31 Rewers: w wieńcu dębowym napis 10/GROSZY/POLS•; pod
wieńcem inicjały K•G• Karola Gronau'a - zarządcy Mennicy
Warszawskiej w latach 1829-1834; Kopicki 2746, Plage 278, Bitkin 6
(R), Berezowski 3 zł
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 200 zł
283. Powstanie Listopadowe, 3 grosze 1831 - ł apy proste
Piękny egzemplarz w czekoladowej patynie. Awers: ukoronowana
tarcza herbowa z herbami Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego,
nad nim w półłuku legenda: KROLESTWO POLSKIE; pod tarczą
inicjały K•G• Karola Gronau'a - zarządcy Mennicy Warszawskiej w
latach 1829-1834; Rewers: w wieńcu dębowym napis
3/GROSZE/POLS•/1831; Kopicki 2745 (R), Plage 282, Bitkin 8,
Berezowski 10 zł
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 800 zł
284.
Wolne Miasto Kraków, 1 zzłłoty 1835 Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Awers: ukoronowany herb Krakowa, nad
nim, w półłuku napis: WOLNE MIASTO KRAKOW; Rewers: w wieńcu
dębowym napis w trzech wierszach: 1/ZŁOTY/1835; Plage 294,
Kopicki 7859 (R2), Berezowski 2 zł
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł
285.
Wolne Miasto Kraków, 5 groszy 1835 Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Awers: ukoronowany herb Krakowa, nad
nim, w półłuku napis: WOLNE MIASTO KRAKOW; Rewers: w wieńcu
dębowym napis w trzech wierszach: 5/GROSZY/1835; Plage 296,
Kopicki 7857 (R1), Berezowski 0,6 zł
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł
286. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 10 groszy 1840 - NGC MS64
Piękny, menniczy egzemplarz. Moneta rzadka w takim stanie.
Odmiana z pięcioma listkami po 1 w dacie, z układem jagódek 1-2-12, z językami orła krótkimi. Chałupski g/a, Bitkin 1182, Plage 106
NGC MS64
Cena wywoławcza: 200 zł

287. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 10 groszy 1840 Menniczy
egzemplarz. Patyna, nalot. Odmiana z pięcioma listkami po 1 w dacie,
z układem jagódek 1-2-1-2, z językami orła krótkimi. Chałupski g/a,
Bitkin 1182, Plage 106
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

288. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 5 Groszy 1840 - NGC MS66
Wyśmienity egzemplarz. Moneta doceniona drugą najwyższą, spośród
dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Odmiana z wąskim
ogonem orła. Chałupski f/c, Bitkin 1192, Plage 141
NGC MS66 2-MAX
Cena wywoławcza: 400 zł

289. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 5 groszy 1840 Okołomenniczy
egzemplarz. Wyraźny duch na rewersie. Odmiana z wąskim ogonem
orła. Chałupski f/c, Bitkin 1192, Plage 141
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

290.
Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 1 Grosz 1839 Piękny
egzemplarz groszówki z 1839 roku. Odmiana z małymi cyframi daty.
Patyna, nalot. Chałupski b/b, Bitkin 1225, Plage 254
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 400 zł

291.
Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 1-1/2 rubla=10 zzłłotych
1835, Petersburg Ładny egzemplarz, z dobrze zachowanym
detalem. Patyna, nalot. Bitkin 1087, Plage 323, Berezowski 12,5 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 600 zł

292.
Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 1-1/2 rubla=10 zzłłotych
1835, Petersburg Ładny egzemplarz. Patyna, nalot. Bitkin 1087,
Plage 323, Berezowski 12,5 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 600 zł

293.
Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 1-1/2 rubla=10 zzłłotych
1836, Petersburg - NGC UNC Piękny egzemplarz. Patyna, nalot.
Bitkin 1089, Plage 328, Berezowski 12,5 zł
Stan zachowania: NGC UNC
Cena wywoławcza: 1 000 zł

294.
Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 1-1/2 Rubla=10 zzłłotych
1841, Warszawa Obiegowy egzemplarz. Patyna, nalot. Rzadki,
ostatni rocznik 10-złotówek. Bitkin 1137 (R), Plage 341 (R5),
Berezowski 12,5 zł
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 500 zł

295. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 3/4 rubla=5 zzłłotych 1839,
Warszawa Bardzo ładny egzemplarz w urokliwej, złotawej patynie.
Wariant z wąskimi oczkami w cyfrze 8 w dacie. Bitkin 1145, Plage
363, Berezowski 5 zł
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł

296. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 3/4 rubla=5 zzłłotych 1839,
Warszawa Ładny egzemplarz. Wariant z szerokimi oczkami w cyfrze
8 w dacie. Bitkin 1145, Plage 363, Berezowski 5 zł
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł

297. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 30 kopiejek=2 zzłłote 1835,
Warszawa (MW ) - skr
skręętka Ładny egzemplarz z dobrze czytelnym
detalem. Lekka skrętka. Przetarcie najwyższych partii orła i centralnej
tarczy herbowej ze św. Jerzym. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego,
pod nim, przedzielone ogonem inicjały mennicy M-W; Rewers: w
otoku napis: ЧИСТОГО СЕРЕБРА 1 ЗОЛ. 25 1/2 ДОЛИ, centralnie
napis w 5 wierszach: 30/КОПЪЕКЪ/2/ZŁOTE/1835; Bitkin 1152,
Plage 372, Berezowski 2.5 zł
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
298.
Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 25 kopiejek=50 groszy
1846, Warszawa Piękne egzemplarz w urokliwej patynie. Dobrze
zachowany połysk menniczy. Bitki 1252, Plage 385
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł

299. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1844, Warszawa Ładny
egzemplarz. Patyna, nalot. Wariant z szerokimi oczkami cyfry 8 w
dacie. Bitkin 423, Plage 433, Berezowski 7,5 zł
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł

300. Zabór rosyjski, Miko
Mikołłaj I, 1/2 kopiejki srebrem 1848,
Warszawa Obiegowy egzemplarz w ciemnej patynie. Odpryski
patyny. Bardzo rzadka moneta, jedyny rocznik tego nominału bity w
Warszawie. Rzadkość sporadycznie notowana na rynku aukcyjnym,
przeważnie w bardzo słabych stanach zachowania. Bitkin 846 (R2),
Kopicki (R6), Plage 510 (R2), Berezowski 45 zł
Stan zachowania: 4+
Cena wywoławcza: 200 zł
301. Zabór rosyjski, Aleksander II, 3 kopiejki 1858 BM,
Warszawa Ładny egzemplarz. Patyna, nalot. Bitkin 456 (R), Plage
472
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 000 zł

302.
Zabór rosyjski, Aleksander II, Kopiejka 1860 BM,
Warszawa Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Patyna, nalot. Moneta
rzadka w takim stanie zachowania. Bitkin 479, Plage 505
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

303. Zabór rosyjski, Aleksander II, Dienie
Dienieżżka 1862 ВМ PCGS AU50 Piękny egzemplarz. Patyna, nalot. Przedostatni rocznik
emisji tego nominału w mennicy warszawskiej. Bitkin 493, Plage 528
PCGS AU50
Cena wywoławcza: 300 zł

304. Zabór rosyjski, Aleksander II, Po
Połłuszka 1855 BM rzadsza Rzadsza emisja warszawska z 1855 roku. Patyna, nalot.
Bitkin 495 (R), Plage 535
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł

305.
Zabór rosyjski, Aleksander II, Po
Połłuszka 1861 BM
Bardzo ładny egzemplarz. Ostatni rocznik połuszek warszawskich.
Bitkin 497 (R), Plage 538
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł

306.
II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1925 Chrobr y - PROOFLIKE NGC MS65PL Wyśmienity
egzemplarz wybity na początku życia dobrze przygotowanego stempla, czego efektem jest otrzymanie monety o
niecodziennej prezencji dla pozycji obiegowych. Wyraźne odcięcie lustra od matowego reliefu z meszkiem
menniczym, charakterystyczne przy produkcji lustrzanek, jest obecne na oferowanym egzemplarzu. Moneta
doceniona przez NGC jako jedna z nielicznych dopiskiem PL do noty numerycznej. Emisja wybita z okazji 900lecia koronacji pierwszego Króla Polski. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku. Moneta bita wg
zwycięskiego w drugim konkursie projektu autorstwa Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej – autorki projektu
wykorzystanego do bicia 10 złotych z 1933 z Trauguttem. Emisja nastąpiła na podstawie rozporządzenia
Ministra Skarbu z 14 czerwca 1926 roku. Co ciekawe monety złote mogły być emitowane również ze złota
prywatnego, które nie było ujmowane w oficjalnych sprawozdaniach. Dlatego też monety występują w różnych
odmianach kolorystycznych w zależności od rodzaju złota z którego zostały wybite. Nakład oficjalny: 50 350
sztuk. Moneta bita w złocie .900, na krązkach o średnicy 19 mm, o wadze przepisowej 3,22 g. Awers: orzeł w
koronie, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 ZŁOTYCH 10 Rewers: popiersie Bolesława Chrobrego w
lewo, w otoku legenda: BOLESŁAW CHROBRY 1025-1925, pod popiersiem herb Kościesza – znak Mennicy
Państwowej w Warszawie. Obrzeże: ząbkowane; Fischer OB 024, Parchimowicz 125
Stan zachowania: NGC MS65PL
Cena wywoławcza: 1 500 zł

Stan zachowania: 1 PL

307.
II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1925 Chrobr y PROOFLIKE Wyśmienity egzemplarz wybity na początku życia
dobrze przygotowanego stempla, czego efektem jest otrzymanie
monety o niecodziennej prezencji dla pozycji obiegowych. Wyraźne
odcięcie lustra od matowego reliefu z meszkiem menniczym,
charakterystyczne przy produkcji lustrzanek. Fischer OB 024,
Parchimowicz 125
Cena wywoławcza: 1 000 zł
308.
II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1925 Chrobr y
Wyśmienity egzemplarz. Fischer OB 024, Parchimowicz 125
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 1 000 zł

309. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1932 G
Głłowa Kobiety NGC MS62 Bardzo atrakcyjny egzemplarz w delikatnej satynowej
urokliwej patynie. Nienaganny relief, ostrość detali i czyste, połyskowe
tło zaowocowały oceną MS62 w NGC. Fischer OB 019, Parchimowicz
120 b, Chałupski 2.28.1
NGC MS62
Cena wywoławcza: 200 zł

310. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Sobieski - NGC
MS60 Mocno połyskowy egzemplarz wybity świeżym stemplem z
efektem prooflike. Trochę mikroskaleczeń nie przeszkadza w
pozytywnym wizualnym odbiorze monety. Egzemplarz w obustronnej
brązowej patynie. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924
roku. Moneta bita dla uczczenia 250 rocznicy wiktorii wiedeńskiej na
mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z 1 września 1933 roku. Moneta
bita tylko w miesiącach wrześniu i październiku 1933 roku.
Pozostająca w obiegu do listopada 1939 roku. Monetę wybito w
Warszawie w nakładzie 300 000 sztuk wg projektu Jana Wysockiego.
Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 ZŁOTYCH 10, pod łapą orła herb
Kościesza – znak Mennicy Państwowej w Warszawie. Rewers:
popiersie króla Jana III, w otoku legenda JAN III SOBIESKI 1683-1933.
Obrzeże: ząbkowane Moneta bita w srebrze .750 o średnicy 33 i
wadze przepisowej 22 g; Fischer OB 020, Parchimowicz 121,
Chałupski 2.29.1 (R)
NGC MS60
Cena wywoławcza: 600 zł
311.
II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Sobieski
Egzemplarz wybity stosunkowo świeżym stemplem z mnóstwem
obustronnego blasku. Nienaganna prezencja i delikatna subtelna
patyna podkreślająca urok, nieliczne mikroskaleczenia. Zdecydowanie
ponadprzeciętna, okołomennicza moneta. Fischer OB 020,
Parchimowicz 121, Chałupski 2.29.1 (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 400 zł
312.
II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Sobieski
Egzemplarz w pięknej lekko brązowej nachodzącej od obrzeża
patynie. Nienaganna prezencja i ostre detale, nieliczne
mikroskaleczenia. Zdecydowanie ponadprzeciętna, okołomennicza
moneta. Fischer OB 020, Parchimowicz 121,Chałupski 2.29.1 (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł
313. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Sobieski Bardzo
ładny egzemplarz w delikatnej patynie. Lekkie uderzenie obrzeża.
Fischer OB 020, Parchimowicz 121, Chałupski 2.29.1a
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł

314. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Traugutt - NGC
MS62 Piękny, menniczy egzemplarz 10-złotówki projektu Zofii
Trzcińskiej-Kamińskiej. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia
1924 roku. Moneta bita dla uczczenia 70 rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego na mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z
30 października 1933 roku. Moneta bita tylko w miesiącach
listopadzie i grudniu 1933 roku. Pozostająca w obiegu do listopada
1939 roku Monetę wybito w Warszawie w nakładzie 300 000 sztuk. Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927
roku, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 ZŁOTYCH 10, pod łapą orła herb Kościesza – znak Mennicy
Państwowej w Warszawie; Rewers: popiersie Romualda Traugutta ¾ na wprost, w otoku legenda: ROMUALD
TRAUGUTT 1863-1933, po lewej od popiersia inicjały projektantki ZTK; Obrzeże: ząbkowane Moneta bita w
srebrze .750 o średnicy 33 i wadze przepisowej 22 g; Fischer OB 021, Parchimowicz 122, Chałupski 2.29.1 (R)
NGC MS62
Cena wywoławcza: 1 000 zł
315. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Traugutt - NGC
MS61 Bardzo atrakcyjny egzemplarz w obustronnej patynie.
Prezencja wizualna zdecydowanie ponad ocenę MS61. Moneta z
nienagannym detalem i blaskiem przebijającym spod patyny.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 021, Parchimowicz 122,
Chałupski 2.29.1 (R)
NGC MS61
Cena wywoławcza: 800 zł
316. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Traugutt Bardzo
atrakcyjny egzemplarz w obustronnej złotawej patynie. Egzemplarz z
dużą szansą na dobrą notę w NGC. Moneta z nienagannym detalem i
mocnym blaskiem przebijającym spod patyny. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 021, Parchimowicz 122, Chałupski 2.29.1 (R)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 800 zł

317. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Traugutt Bardzo
atrakcyjny egzemplarz w obustronnej patynie. Egzemplarz z dużą
szansą na dobrą notę w NGC. Moneta z nienagannym detalem i
blaskiem przebijającym spod patyny, pojedyncze nikroskaleczenia.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 021, Parchimowicz 122,
Chałupski 2.29.1 (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł
318. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Traugutt Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief, nieliczne mikroskaleczenia. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 021, Parchimowicz 122, Chałupski 2.29.1 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł

319. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1933 Traugutt Bardzo
atrakcyjny egzemplarz w obustronnej złotawej patynie. Moneta z
nienagannym detalem i delikatnym blaskiem przebijającym spod
patyny, pojedyncze nikroskaleczenia. Zdecydowanie polecamy. Fischer
OB 021, Parchimowicz 122, Chałupski 2.29.1 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł

320. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1934 Pi
Piłłsudski - NGC MS63 Wyśmienity, menniczy egzemplarz.
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania, czego dowodem może być fakt, że nawet w populacjach
NGC jest to najrzadziej gradowany rocznik 10 złotówek, jednocześnie z najmniejszą liczbą monet z notami MS.
Egzemplarz w naturalnej delikatnej satynowej patynie. Niniejszy egzemplarz pochodzi z pierwszego rocznika
monet projektu Stanisława Ostrowskiego. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku bity w tym
wzorze od 1934 roku (wprowadzony do obiegu w 67 urodziny marszałka). Zgodnie z rozporządzeniem
Prezydenta RP z 27 sierpnia 1932 roku monetami tymi można było spłacać zobowiązania do kwoty
maksymalnie 1 000 złotych. Moneta pozostająca w obiegu do listopada 1939 roku, wycofana na mocy
rozporządzenia GG. Monetę wybito w Warszawie w latach 1934 - 1939. Najniższy nakład jest z roku 1934 (200
000 sztuk), najwyższy z 1936 (2 130 000 sztuk). Nakład z 1939 roku nie jest znany, jednak pojawia się w
handlu dość często w bardzo dobrych stanach zachowania. Moneta bita ze srebra .750, o średnicy 34 mm i
wadze przepisowej 22 g. Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku na tle promieni, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA 10 ZŁOTYCH 10, pod ogonem orła rok. Rewers: popiersie Marszałka Piłsudskiego
w lewo, przed nim herb Kościesza – znak Mennicy Państwowej w Warszawie. Na ramieniu sygnatura
projektanta: St Ostrowski. Obrzeże: ząbkowane Fischer OB 023, Parchimowicz 124.a, Chałupski 2.32.1a (R)
Stan zachowania: NGC MS63 3-MAX
Cena wywoławcza: 3 000 zł
321. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1935 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, nieliczne mikroskaleczenia. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB
023, Parchimowicz 124.b, Chałupski 2.32.2a
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 100 zł

322. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1935 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z delikatnym blaskiem i w obustronnej patynie.
Ostry, nienaruszony relief, nieliczne mikroskaleczenia. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 023, Parchimowicz 124.b, Chałupski 2.32.2a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł

323. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1936 Pi
Piłłsudski - NGC
MS63 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z delikatnym blaskiem i lekką
satynową patyną. Ostry, nienaruszony relief, doceniony wysoką notą
przez NGC - MS63. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 023,
Parchimowicz 124.c, Chałupski 2.32.3a
NGC MS63
Cena wywoławcza: 500 zł
324. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1936 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief, spora szansa na wysoką notę w NGC.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 023, Parchimowicz 124.c,
Chałupski 2.32.3a
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł
325. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1937 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz ciekawszego rocznika w delikatnej patynie.
Nienaganny relief, nieliczne mikroskaleczenia. Fischer OB 023,
Parchimowicz 124.d, Chałupski 2.32.4a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł

326. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski - NGC
MS62 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief, delikatna obustronna patyna. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 023, Parchimowicz 124.e, Chałupski 2.32.5a
NGC MS62
Cena wywoławcza: 500 zł

327. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski - PCGS
MS62 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym
blaskiem. Ostry, nienaruszony relief, bardzo dobra wizualna prezencja.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 023, Parchimowicz 124.e,
Chałupski 2.32.5a
PCGS MS62
Cena wywoławcza: 300 zł
328. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem i urokliwą
patyną. Ostry, nienaruszony relief, nieliczne mikroskaleczenia.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 023, Parchimowicz 124.e,
Chałupski 2.32.5a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 400 zł
329. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, naruszony w kilku najwyższych punktach rewersu, nieliczne
mikroskaleczenia. Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer
OB 023, Parchimowicz 124.e, Chałupski 2.32.5a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł
330.
II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski
Atrakcyjny egzemplarz z delikatną patyną. Ostry, nienaruszony relief,
kilka mikroskaleczeń nie psuje wizualnego pozytywnego odbioru.
Fischer OB 023, Parchimowicz 124.e, Chałupski 2.32.5a
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

331. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1939 Pi
Piłłsudski - NGC
MS64 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym
blaskiem i delikatną patyną. Ostry, nienaruszony relief. Doceniony
bardzo wysoką oceną przez NGC - MS63. Zdecydowanie polecamy.
Fischer OB 023, Parchimowicz 124.f, Chałupski 2.32.6a
NGC MS64
Cena wywoławcza: 600 zł
332. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1939 Pi
Piłłsudski - NGC
MS63 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym
blaskiem. Ostry, nienaruszony relief. Doceniony wysoką oceną przez
NGC - MS63. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 023,
Parchimowicz 124.f, Chałupski 2.32.6a
NGC MS63
Cena wywoławcza: 500 zł
333. II Rzeczpospolita, 10 zzłłotych 1939 Pi
Piłłsudski Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 023,
Parchimowicz 124.f, Chałupski 2.32.6a
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

334. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike NAJRZADSZY WARIANT ZZM Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny relief, nieliczne mikroskaleczenia w tle, lekkie
skaleczenie rantu, przyjemny w odbiorze wizualnym. Najrzadszy wariant ze znakiem mennicy położonym w
pośredniej odległości od stopy. Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny. Jedna z najciekawszych
typologicznie i historycznie monet II RP, która z uwagi na szybką dewaluację pieniądza została wycofana z
obiegu już w 1934 roku. Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku, niżej napis 5 ZŁOTYCH 5 i rok. Rewers:
postać Nike w prawo, nad nią napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, pod fałdą tuniki herb Kościesza - znak Mennicy
Państwowej w Warszawie, na pod boginią inicjały projektanta - E.W. (Edward Wittyg). Obrzeże: napis SALUSREIPUBLICAE-SUPREMA-LEX ułożony w kierunku awersu; Moneta bita w srebrze .750 o średnicy 33 i wadze
przepisowej 18 g; Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku niewprowadzony do obiegu aż do
1928. Zgodnie z ustawą z 20 stycznia 1924 roku monetami srebrnymi można było spłacać zobowiązania do
kwoty maksymalnie 100 złotych. Rewers według projektu znanego rzeźbiarza Edwarda Wittyga autora m.in.
pomnika Lotnika w Warszawie. Moneta obiegała do 1934 roku, kiedy została wycofana na mocy rozporządzenia
Prezydenta RP. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski 2.22.1c (R2)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł
335. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Wariant ze znakiem mennicy blisko stopy. Egzemplarz zdecydowanie
ponadprzeciętny. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski
2.22.1a
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł

336. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Wariant ze znakiem mennicy blisko stopy. Egzemplarz zdecydowanie
ponadprzeciętny. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski
2.22.1a (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł
337. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Wariant ze znakiem mennicy blisko stopy. Egzemplarz zdecydowanie
ponadprzeciętny. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski
2.22.1a (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł
338. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Wariant ze znakiem mennicy blisko stopy. Egzemplarz zdecydowanie
ponadprzeciętny. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski
2.22.1a (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł
339. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief naruszony jedynie w najwyższych punktach, trochę
mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym. Wariant ze
znakiem mennicy blisko stopy. Egzemplarz zdecydowanie
ponadprzeciętny. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 a, Chałupski
2.22.1a (R)
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 800 zł
340. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Atrakcyjny
egzemplarz z obustronnym blaskiem. Delikatnie naruszony relief,
trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Wariant ze znakiem mennicy blisko stopy. Fischer OB 013,
Parchimowicz 114 a, Chałupski 2.22.1a (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 600 zł
341. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike ZZM Atrakcyjny
egzemplarz z obustronnym blaskiem. Delikatnie naruszony relief,
trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Wariant ze znakiem mennicy blisko stopy. Fischer OB 013,
Parchimowicz 114 a, Chałupski 2.22.1a (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
342. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1928 Nike BZM Atrakcyjny
egzemplarz rzadziej pojawiającego się wariantu (bez znaku
menniczego) Nike z 1928 roku. Egzemplarz połyskowy, dobrze
zachowany relief, naruszony jedynie na najwyższych miejscach
rewersu, nieliczne mikroskaleczenia. Zdecydowanie polecamy, monet
bez znaku menniczego w pięknych stanach zachowania nie ma dużo
w obiegu aukcyjnym. Odbiór wizualny bardzo dobry. Fischer OB 013,
Parchimowicz 114 b, Chałupski 2.22.2a (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 600 zł
343.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Nike Atrakcyjny
rzadszy rocznik poszukiwanej monety z okresu II Rzeczpospolitej.
Egzemplarz w obustronnej nierównej patynie z dobrze zachowanym
detalem. Jeżeli ktoś nie potrzebuje monety na MS-a, pozycja
całkowicie akceptowalna. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 013,
Parchimowicz 114 c, Chałupski 2.22.3.a (R3)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 1 000 zł

344. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1931 Nike Atrakcyjny drugi
co do rzadkości rocznik poszukiwanej monety z okresu II
Rzeczpospolitej. Egzemplarz w obustronnej nierównej patynie z
dobrze zachowanym detalem, trochę skaleczeń w tle. Jeżeli ktoś nie
potrzebuje monety na MS-a, pozycja całkowicie akceptowalna.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 d,
Chałupski 2.22.4.a (R4)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 1 500 zł
345. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1931 Nike - rzadko
rzadkość
ść
Ładny, naturalny egzemplarz z obiegu. Wyraźnie ładniejszy awers.
Przyjemna dla oka patyna. Fischer OB 013, Parchimowicz 114 d,
Chałupski 2.22.4.a (R4)
Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 2 000 zł

346.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar HYBRYDA awers G
GŁĘ
ŁĘBOKI
BOKI SZTANDAR Ogromnej rzadkości
nieskatalogowana hybryda, odkryta i opisana po raz pierwszy w 2019
roku przez specjalistę w zakresie monet II RP Pana Mariusza
Walendzika. Do wybicia oferowanego egzemplarza został
wykorzystany stempel awersu używany do bicia "głębokiego"
sztandaru z charakterystycznym zdwojeniem daty ( przy produkcji
stempla punca daty została dwukrotnie nabita, jednak nie idealnie w tym samym miejscu). Rewers wybity przy
pomocy stempla typowego przy biciu sztandaru późniejszego, tzw. płytkiego z charakterystycznymi - szerszymi
odstępami między ząbkami okalającymi rysunek rewersu. Tym samym monetę należy klasyfikować jako trzeci
niekatalogowany wariant. Fischer -, Parchimowicz - ChałupskiStan zachowania: 2Cena wywoławcza: 2 000 zł
347. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar - PCGS
MS62 Piękny, menniczy egzemplarz w przyjemnej dla oka patynie
starego zbioru. Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku, niżej
napis 5 ZŁOTYCH 5 i rok 1930; Rewers: Sztandar powiewający na
wietrze na długim drzewcu zwieńczonym orłem sztandarowym, z
napisem w trzech wierszach HONOR / I / OJCZYZNA, pod sztandarem
poziomy napis w czterech wierszach: 1830 - 1930 / W SETNĄ /
ROCZ - NICĘ / POW - STANIA przedzielony drzewcem sztandaru. Otok z kreseczek, na dole po lewej herb
Kościesza – znak Mennicy Państwowej w Warszawie, po obu stronach drzewca inicjały projektanta Wojciecha
Jastrzębowskiego - W – J. Obrzeże: SALUS-REIPUBLICAE-SUPREMA-LEX Moneta bita ze srebra .750 o wadze
przepisowej 18 g i średnicy33 mm. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku. Moneta bita dla
uczczenia 100 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego na mocy rozporządzenia Ministra Skarbu z 14
listopada 1930 roku. Pozostająca w obiegu do listopada 1939 roku. Monetę wybito w Warszawie w nakładzie
1.000.000 sztuk, była to pierwsza moneta okolicznościowa wprowadzona do obiegu w II Rzeczypospolitej. Jest
to także jedyna moneta obiegowa z okresu II Rzeczypospolitej, która nie posiada nazwy emitenta:
'RZECZPOSPOLITA POLSKA'. Fischer OB 014, Parchimowicz 115 a, Chałupski 2.23.2.a (R)
PCGS MS62
Cena wywoławcza: 1 000 zł
348.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem i złotobrązową patyną. Nienaganny ostry relief, nieliczne mikroskaleczenia.
Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 014,
Parchimowicz 115 a, Chałupski 2.23.2.a (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 800 zł
349.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, nieliczne mikroskaleczenia. Egzemplarz zdecydowanie
ponadprzeciętny. Fischer OB 014, Parchimowicz 115 a, Chałupski
2.23.2.a (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 800 zł
350.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Delikatne
skazy tła i pojedyncze mikroskaleczenia. Nienaganny detal, bardzo
przyjemna w odbiorze wizualnym. Zdecydowanie polecamy. Fischer
OB 014, Parchimowicz 115 a, Chałupski 2.23.2.a (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 700 zł

351. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Atrakcyjny
połyskowy egzemplarz z delikatną złotą obustronną patyną. Relief
nienaganny, trochę mikroskaleczeń w tle. Przyjemny w odbiorze
wizualnym. Fischer OB 014, Parchimowicz 115 a, Chałupski 2.23.2.a
(R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 600 zł
352. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Atrakcyjny
połyskowy egzemplarz. Relief naruszony, trochę mikroskaleczeń w tle.
Przyjemny w odbiorze wizualnym. Fischer OB 014, Parchimowicz 115
a, Chałupski 2.23.2.a (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 600 zł

353. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Atrakcyjny
połyskowy egzemplarz z delikatną nachodzącą od obrzeża patyną.
Relief nieznacznie naruszony, trochę mikroskaleczeń w tle. Przyjemny
w odbiorze wizualnym. Fischer OB 014, Parchimowicz 115 a,
Chałupski 2.23.2.a (R)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 600 zł
354. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1930 Sztandar Obiegowy
egzemplarz z delikatną obustronną patyną. Detal nieznacznie
naruszony, trochę mikroskaleczeń w tle. Fischer OB 014,
Parchimowicz 115 a, Chałupski 2.23.2.a (R)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 500 zł

355. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1932, Warszawa (ZZM)
G ł owa kobiety - rzadko
rzadkość
ść Obiegowy egzemplarz rzadkiej 5złotówki wybitej w 1932 roku w Warszawie. Mimo licznych oznak
zużycia obiegiem moneta ze sporą ilością połysku, przyjemna dla oka.
Nowy wzór wprowadzony rozporządzeniem z 30 listopada 1932 z
charakterystycznym przedstawieniem utożsamianym z Polonią. Jej
wizerunek projektant - Antoni Madeyski - oparł na rysach twarzy
Janiny Żółtowskiej - znanej międzywojennej pisarki. Awers: orzeł
państwowy wzoru z 1927 roku, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA 5 ZŁOTYCH 5, pod ogonem orła rok 1932. Pod łapą orła herb
Kościesza – znak Mennicy Państwowej w Warszawie. Rewers: głowa
kobiety (Polonii) w czepcu w lewo, w otoczeniu kłosów zboża
Obrzeże: ząbkowane Moneta bita w srebrze .750 o średnicy: 28.0 mm
i wadze przepisowej 11 g. Nominał wprowadzony reformą z 11
stycznia 1924 roku bity w tym wzorze od 1932 roku. Zgodnie z
rozporządzeniem Prezydenta RP z 5 listopada 1927 roku monetami
tymi można było spłacać zobowiązania do kwoty maksymalnie 500
złotych. Moneta pozostająca w obiegu do listopada 1939 roku.
Moneta bita w Warszawie w latach 1932-1934 oraz w Londynie w
roku 1932 (bez znaku mennicy). Najniższy nakład został wybity w
1934 roku (250 000 sztuk), najwyższy w 1933 (11 000 000 sztuk).
Jednak to właśnie rocznik 1932 z Warszawy jest najrzadziej
spotykany. Wybito wprawdzie 1 000 000 sztuk, ale większość
nakładu przetopiono ze względu na zbyt mały nacisk prasy podczas
procesu bicia, w efekcie czego nastąpił zanik najwyższych partii
rysunku. Moneta poszukiwana w każdym stanie zachowania, coraz
rzadziej pojawiająca się na rynku aukcyjnym. Chałupski 2.24.2.a (R2),
Parchimowicz 116.a, Fischer OB 015
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 400 zł
356. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1932, G
Głłowa kobiety, ze
znakiem, Warszawa Obiegowy egzemplarz najrzadszej z monet 5
złotowych z wizerunkiem głowy kobiety. Relief naruszony, liczne
skaleczenia, jednak moneta przyjemna w odbiorze wizualnym. Fischer
OB 015, Parchimowicz 116. a, Chałupski 2.24.2.a (R2)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 400 zł

357.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1933 G
Głłowa kobiety
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem i
delikatną patyną. Nienaganny relief, nieliczne mikroskaleczenia.
Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 015,
Parchimowicz 116 c, Chałupski 2.24.3a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł
358.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1933 G
Głłowa kobiety
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem i
delikatną patyną. Nienaganny relief, nieliczne mikroskaleczenia.
Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 015,
Parchimowicz 116 c, Chałupski 2.24.3a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł
359. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1936 Ż aglowiec - NGC
MS63 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z delikatną patyną. Ostry,
nienaruszony relief. Doceniony bardzo wysoką oceną przez NGC MS63. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 018, Parchimowicz 119,
chałupski 2.27.1a (R)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 800 zł
360.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1934, Pi
Piłłsudski,
Strzelecki - NGC MS64 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem i delikatną satynową patyną. Ostry,
nienaruszony relief. Doceniony jedną z najwyższych ocen przez NGC MS64. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 016, Parchimowicz 117,
Cjhałupski 2.25.1a
NGC MS64
Cena wywoławcza: 600 zł
361.
II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1934, Pi
Piłłsudski,
Strzelecki - PCGS MS61 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z
obustronnym blaskiem. Ostry, nienaruszony relief, delikatna,
miejscowa patyna. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 016,
Parchimowicz 117, Chałupski 2.25.1a
PCGS MS61
Cena wywoławcza: 300 zł

362. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1934 Pi
Piłłsudski - NGC MS64+ Wyśmienity, menniczy egzemplarz.
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania, czego dowodem może być fakt, że nawet w populacjach
NGC jest to najrzadziej gradowany rocznik 5 złotówek z wizerunkiem Marszałka, jednocześnie z najmniejszą
liczbą monet z notami MS. Ten egzemplarz doceniony najwyższą, spośród dotychczas nadanych, notą w
gradingu NGC, dodatkowo jako jedyny egzemplarz z "+" wskazującym na minimalne braki w stosunku do noty
MS65, której nie otrzymał w NGC jeszcze żaden egzemplarz tego rocznika. Niniejszy egzemplarz pochodzi z
pierwszego rocznika monet projektu Stanisława Ostrowskiego. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia
1924 roku bity w tym wzorze od 1934 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 27 sierpnia 1932 roku
monetami tymi można było spłacać zobowiązania do kwoty maksymalnie 500 złotych. Moneta pozostająca w
obiegu do listopada 1939 roku, wycofana na mocy rozporządzenia GG. Moneta bita w Warszawie, najniższy
nakład w 1938 roku (289 400 sztuk). Najwyższy w 1934, jednak nie jest znana dokładna ilość. W
sprawozdaniach Mennicy Państwowej podano jedynie, że w roku 1934 wybito 7 060 000 sztuk trzech typów
pięciozłotówek bez informacji ile sztuk przypadło na każdy z rodzajów. Moneta bita ze srebra .750, o średnicy 28
mm i wadze przepisowej 11 g. Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku na tle promieni, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA 5 ZŁOTYCH 5, pod ogonem orła rok. Rewers: popiersie Marszałka Piłsudskiego w
lewo, przed nim herb Kościesza – znak Mennicy Państwowej w Warszawie. Na ramieniu sygnatura projektanta:
St Ostrowski. Obrzeże: ząbkowane Fischer OB 017, Parchimowicz 118 a, Chałupski 2.26.1
Stan zachowania: NGC MS64+ MAX
Cena wywoławcza: 600 zł
363. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski - NGC
MS63 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym
blaskiem i delikatną patyną. Ostry, nienaruszony relief. Doceniony
bardzo wysoką oceną przez NGC - MS63. Najrzadszy rocznik w 5
złotówkach z wizerunkiem Piłsudskiego. Zdecydowanie polecamy.
Fischer OB 017, Parchimowicz 118 d, Chałupski 2.26.4a (R)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 500 zł
364. II Rzeczpospolita, 5 zzłłotych 1938 Pi
Piłłsudski - PCG
MS62 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym blaskiem,
doceniony wysoką notą przez PCGS - MS62. Ostry, nienaruszony
relief, delikatna obustronna miejscowa patyna. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 017, Parchimowicz 118 d
PCG MS62
Cena wywoławcza: 400 zł

365. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 ( lit. H), Birmingham
Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym
blaskiem dwuzłotówki z okresu II Rzeczpospolitej.. Ostry, nienaganny
relief podkreślający dobry stan zachowania. Zdecydowanie
ponadprzeciętny stan zachowania jak na ten typ monety. Nominał
wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku bity w latach 19241925 w mennicach w w Paryżu, Londynie, Birmingham i Filadelfii.
Zgodnie z ustawą z 20 stycznia 1924 roku monetami srebrnymi
można było spłacać zobowiązania do kwoty maksymalnie 100 złotych.
Moneta pozostająca w obiegu do 31 grudnia 1932 roku, wymieniana
w kasach NBP w latach 1933-1934. Monety różną się od siebie w
zależności od mennicy, w której zostały wybite. Monety z Paryża
posiadają znak Monnaies de Paris - róg i pochodnię oraz
charakteryzują się zazwyczaj gorszym dobiciem. Monety z
Birmingham posiadają literkę H pod łapą orła, zaś sam orzeł jest
wyraźnie chudszy niż w przypadku monet bitych w innych mennicach.
Na monetach z Filadelfii z 1924 awers i rewers są odwrócone o 180
stopni (tzw. odwrotka); oba roczniki z tej mennicy nie posiadają
żadnych znaków menniczych. Monety z Londynu mają wybitą kropkę
po roku. Najniższy nakład monety został wybity w Filadelfii w 1924
roku (800 000 egzemplarzy), najwyższy nakład w Londynie w 1925
roku (11 000 000 egzemplarzy). Monety bite wg projektu Tadeusza
Breyera ze srebra .750, o średnicy 27 mm i wadze przepisowej 10 g.
Awers: orzeł w koronie, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i
rok. Rewers: popiersie dziewczyny w chuście, przed nią kłosy zboża,
wyżej napis 2 ZŁOTE. Obrzeże: ząbkowane; Fischer OB 009,
Parchimowicz 109.b, Chałupski 2.18.1c (R4)
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 2 000 zł
366. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 ( lit.H), Birmingham
Kobieta kkłłosy Atrakcyjny egzemplarz najrzadszej dwuzłotówki z
okresu II Rzeczpospolitej. W pełni czytelne detale, resztki połysku
menniczego. Całkiem przyjemna w odbiorze wizualnym. Fischer OB
009, Parchimowicz 109 b, Chałupski 2.18.1c (R4)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 1 000 zł
367. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 (odwrotka), F iladelfia
Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem. Ostry jak na typ bardzo płytko bitej monety
relief, delikatna dodająca uroku patyna. Egzemplarz ponadprzeciętny,
trudny do pozyskania w tak dobrym stanie. Zdecydowanie polecamy.
Fischer OB 009, Parchimowicz 109 c, Chałupski 2.18.1a (R2)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 800 zł
368. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 (odwrotka), F iladelfia
Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym
blaskiem. Ostry jak na typ bardzo płytko bitej monety relief, bardzo
delikatna satynowa patyna. Egzemplarz ponadprzeciętny. Fischer OB
009, Parchimowicz 109 c, Chałupski 2.18.1a (R2)
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 500 zł
369. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem i delikatną złotawą patyną. Ostry, niemalże
nienaruszony relief, nieliczne mikroskaleczenia. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 009, Parchimowicz 109 a, Chałupski 2.18.1b
(R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł
370. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta i kkłłosy Atrakcyjny połyskowy egzemplarz z
delikatną ledwo dostrzegalną patyną. Relief nieznacznie naruszony,
trochę mikroskaleczeń w tle. Ponadprzeciętny egzemplarz, przyjemny
w odbiorze wizualnym. Fischer OB 009, Parchimowicz 109 a,
Chałupski 2.18.1b (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

371. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta i kkłłosy Atrakcyjny połyskowy egzemplarz z delikatną
nachodzącą od obrzeża patyną. Relief delikatnie naruszony, trochę
mikroskaleczeń w tle. Ponadprzeciętny egzemplarz, przyjemny w
odbiorze wizualnym. Fischer OB 009, Parchimowicz 109 a, Chałupski
2.18.1b (R)
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 400 zł
372. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1925 (z kropk
kropkąą), Londyn
Kobieta kkłłosy - NGC MS63 Piękny, menniczy egzemplarz. Fischer
OB 009, Parchimowicz 109 d
NGC MS63
Cena wywoławcza: 600 zł

373. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1925 (z kropk
kropkąą), Londyn
Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem i delikatną patyną. Ostry, praktycznie
nienaruszony relief, pojedyncze mikroskaleczenia. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 009, Parchimowicz 109 d, Chałupski 2.18.2b
(R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 400 zł
374. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1925 (z kropk
kropkąą), Londyn
Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem i delikatną patyną. Ostry, praktycznie
nienaruszony relief, pojedyncze mikroskaleczenia. Zdecydowanie
polecamy. Fischer OB 009, Parchimowicz 109 d, Chałupski 2.18.2b
(R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 400 zł
375. II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1925, Londyn Kobieta i
k ł osy Ładny, naturalny egzemplarz z małymi śladami obiegu. Relief
delikatnie naruszony na rewersie, nieznaczna ilość małych skaleczeń
tła. Wizualnie miła dla oka prezencja. Fischer OB 009, Parchimowicz
109 e, Chałupski 2.182a (R)
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 300 zł
376.
II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1934 Pi
Piłłsudski - NGC
MS62 Bardzo ładny, menniczy egzemplarz. Moneta rzadka w takim
stanie zachowania, czego dowodem może być fakt, że w populacjach
NGC występuje mniej monet z notą MS (163 przy populacji 306) niż
2-złotówki z 1936 wybitej z okazji 15 lecia portu w Gdyni (347 przy
populacji 528), czy 2-złotówki z 1933 roku (236 przy populacji 348
egz). Niniejszy egzemplarz pochodzi z pierwszego rocznika monet
projektu Stanisława Ostrowskiego. Nominał wprowadzony reformą z 11 stycznia 1924 roku bity w tym wzorze
od 1934 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 5 listopada 1927 roku monetami tymi można było
spłacać zobowiązania do kwoty maksymalnie 100 złotych. Moneta pozostająca w obiegu do listopada 1939
roku, wycofana na mocy zarządzenia GG. Moneta bita w Mennicy Państwowej w Warszawie w roku 1934 w
nakładzie 10 425 000 sztuk oraz w 1936 w nakładzie tylko 75 000 sztuk. Moneta bita ze srebra .750, o średnicy
22 mm i wadze przepisowej 4,4 g. Awers: orzeł państwowy wzoru z 1927 roku na tle promieni, w otoku napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA 2 ZŁOTE 2, pod ogonem orła rok. Rewers: popiersie Marszałka Piłsudskiego w
lewo, przed nim herb Kościesza – znak Mennicy Państwowej w Warszawie. Na ramieniu sygnatura projektanta:
St Ostrowski. Obrzeże: ząbkowane Fischer OB 011, Parchimowicz 111 a
NGC MS62
Cena wywoławcza: 400 zł
377.
II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1936 Ż aglowiec - NGC
MS62 Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym
blaskiem i piękną złotawą patyną. Ostry, nienaruszony relief, stary
grading NGC - MS62, Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 012,
Parchimowicz 112
NGC MS62
Cena wywoławcza: 200 zł
378.
II Rzeczpospolita, 2 zzłłote 1936 Ż aglowiec Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 012,
Parchimowicz 112, Chałupski 2.21.1a
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

379. II Rzeczpospolita, 1 zzłłoty 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta kkłłosy - NGC MS63 Bardzo atrakcyjny egzemplarz
z mocnym obustronnym blaskiem i delikatną urokliwą patyną. Ostry,
nienaruszony relief. Doceniony bardzo wysoką oceną przez NGC MS63. Egzemplarz sporadycznie notowany w tak doskonałym stanie
zachowania. Zdecydowanie polecamy. Nominał wprowadzony
reformą z 11 stycznia 1924 roku bity w latach 1924-1925 w
mennicach w Paryżu i Londynie. Zgodnie z ustawą z 20 stycznia 1924 roku monetami srebrnymi można było
spłacać zobowiązania do kwoty maksymalnie 100 złotych. Moneta pozostająca w obiegu do 31 grudnia 1932
roku, wymieniana w kasach NBP w latach 1933-1934. Moneta bita w roku 1924 w Paryżu (ze znakami mennicy:
róg i pochodnia) oraz w 1925 roku w Londynie (z kropką po dacie). Łączny nakład z lat 1924-1925 to 40 000
000 sztuk. Monety bite wg projektu Tadeusza Breyera ze srebra .750, o średnicy 23 mm i wadze przepisowej 5
g. Awers: orzeł w koronie, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i rok. Rewers: popiersie dziewczyny w
chuście, przed nią kłosy zboża, wyżej napis 1 ZŁOTY. Obrzeże: ząbkowane; Fischer OB 007, Parchimowicz 107
a, Chałupski 2.15.1a (R)
NGC MS63
Cena wywoławcza: 1 500 zł
380. II Rzeczpospolita, 1 zzłłoty 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym
blaskiem. Ostry, nieznacznie naruszony relief, urokliwa obustronna
patyna. Egzemplarz ponadprzeciętny, trudniejszy do pozyskania w
tym stanie. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 007, Parchimowicz
107 a, Chałupski 2.15.1a (R)
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 500 zł
381. II Rzeczpospolita, 1 zzłłoty 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem i delikatną zachodzącą od obrzeża patyną.
Ostry, nienaruszony relief i przyjemna dla oka wizualna prezencja.
Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 007, Parchimowicz 107 a,
Chałupski 2.15.1a (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł
382. II Rzeczpospolita, 1 zzłłoty 1924 ( róg i pochodnia),
Par yyżż Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z bardzo
mocnym obustronnym blaskiem. Ostry, nienaruszony relief, nieliczne
mikroskaleczenia i smugi w tle. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB
007, Parchimowicz 107 a, Chałupski 2.15.1a (R)
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł

383.
II Rzeczpospolita, 1 zzłłoty 1925 (z kropk
kropkąą), Londyn Kobieta i kkłłosy - NGC MS65
Wyselekcjonowany, zdecydowanie najładniejszy jaki mieliśmy okazję oferować egzemplarz z delikatną
satynową, przyjemną dla oka patyną. Bardzo wysoka nota gradingowa - tylko dwie monety z całej populacji
poddanej ocenie w NGC otrzymały wyższą notę. Fischer OB 007, Parchimowicz 107 b, Chałupski 2.16.1a (R)
Stan zachowania: NGC MS65
Cena wywoławcza: 1 000 zł

384. II Rzeczpospolita, 1 zzłłoty 1925 (z kropk
kropkąą), Lodnyn
Kobieta i kkłłosy Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym
blaskiem i lekką brązową patyną. Nienaganny relief naruszony jedynie
w najwyższych punktach, przyjemny w odbiorze wizualnym. Fischer
OB 007, Parchimowicz 107 b, Chałupski 2.16.1a (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
385.
II Rzeczpospolita, 50 groszy 1923 NAJRZADSZY
WARIANT B - NGC MS66+ Perfekcyjny wyselekcjonowany
egzemplarz doceniony drugą co do wysokości notą przez NGC.
Nienaruszony relief i mocny obustronny blask menniczy. Moneta w
najrzadszym wariancie "B" opisanym przez Pana Jerzego
Chałupskiego, który możemy wyróżnić na podstawie między innymi:
Awers: duże oczko w cyfrze "9"; zakończenie stopy litery "L" w słowie
Rzeczpospolita długie, ostre, niemal dotyka litery "I"; prawa strona daszku litery "T" w słowie "Rzeczpospolita"
ostra. Rewers: listek przylegający do łodyżki; zakończenie litery "S" wskazuje punkt umieszczony przed
zakończeniem stopki litery "R" Zdecydowanie polecamy, trudna do pozyskania w tak wyśmienitym stanie.
Fischer OB 006, Parchimowicz 106, Chałupski 2.13.1b
NGC MS66+ 2-MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
386.
II Rzeczpospolita, 50 groszy 1923 NAJRZADSZY
WARIANT B - NGC MS66 Perfekcyjny wyselekcjonowany
egzemplarz doceniony jedną z najwyższych not przez NGC.
Nienaruszony relief i mocny obustronny blask menniczy. Moneta w
najrzadszym wariancie "B" opisanym przez Pana Jerzego
Chałupskiego. Zdecydowanie polecamy, trudna do pozyskania w tak
wyśmienitym stanie. Fischer OB 006, Parchimowicz 106, Chałupski
2.13.1b
NGC MS66

Cena wywoławcza: 800 zł

387.
II Rzeczpospolita, 20 groszy 1923 NAJRZADSZY
WARIANT C - NGC MS67+ Perfekcyjny wyselekcjonowany
egzemplarz doceniony drugą co do wysokości notą przez NGC.
Nienaruszony relief i mocny obustronny blask menniczy. Moneta w
najrzadszym wariancie "C" opisanym przez Pana Jerzego
Chałupskiego, który możemy wyróżnić na podstawie między innymi:
Awers: daszek litery "T" w słowie "Rzeczpospolita" blisko sąsiedniej
"I". Rewers: gałązka po lewej nad cyfrą "2" posiada dodatkowy pęd na górnej stronie; zakończenie litery "S"
wskazuje punkt umieszczony przed zakończeniem stopki litery "R"; zakończenie gałązki w dolnej części wieńca górna bez rozwidlenia (ta ostatnia różnica pozwala jednoznacznie odróżnić wariant C od B). Zdecydowanie
polecamy, trudna do pozyskania w tak wyśmienitym stanie. Fischer OB 005, Parchimowicz 105, Chałupski
2.11.1c
NGC MS67+
Cena wywoławcza: 200 zł
388. II Rzeczpospolita, 5 groszy 1934 Atrakcyjny egzemplarz
z bardzo dobrze zachowanym detalem. Mimo śladów dawnego
wymycia, zdecydowanie ponadprzeciętny egzemplarz. Przyjemny w
odbiorze egzemplarz. Fischer OB 003, Parchimowicz 103 f, Chałupski
2.7.5 (R2)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
389.
II Rzeczpospolita, 5 groszy 1934 Obiegowy
przedstawiciel najrzadszej groszówki okresu II Rzeczpospolitej.
Fischer OB 003, Parchimowicz 103 f, Chałupski 2.7.5 (R2)
Stan zachowania: 3Cena wywoławcza: 200 zł

390. II Rzeczpospolita, 5 groszy 1936 - PCGS MS63 BN
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z delikatną czekoladową patyną.
Nienaganny relief, moneta doceniona wysoką notą przez NGC MS63. Fischer OB 003, Parchimowicz 103.h, Chałupski 2.7.7
PCGS MS63 BN
Cena wywoławcza: 200 zł

391. II Rzeczpospolita, 5 groszy 1938 - PCGS MS65 RD
Wspaniały, menniczy egzemplarz w najbardziej pożądanej
kolorystyce. Intensywny, obustronny połysk, doceniony bardzo
wysoką notą przez PCGS. Zdecydowanie ponadprzeciętny
egzemplarz. Fischer OB 003, Parchimowicz 103 j, Chałupski 2.7.9
PCGS MS65 RD
Cena wywoławcza: 200 zł
392. II Rzeczpospolita, 2 grosze 1927 Piękny egzemplarz w
kolorowej przyjemnej dla oka patynie. Nienaganny relief, nieliczne
mikroskaleczenia. Zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 002,
Parchimowicz 102 c, Chałupski 2.5.2
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł

393. II Rzeczpospolita, 2 grosze 1937 - rulon menniczy
(50 szt ) Ogromnej rzadkości rulon menniczy 2-groszówek z 1937
roku, wyśmienite mennicze egzemplarze w poszukiwanym odcieniu
"RD". Papier w słabym stanie zachowania. Monety nadające się do
gradingu, w większości perfekcyjne egzemplarze. Fischer OB 002,
Parchimowicz 102.l
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 1 000 zł

394. II Rzeczpospolita, 2 grosze 1937 - rulon menniczy
(50 szt ) Ogromnej rzadkości rulon menniczy 2-groszówek z 1937
roku, wyśmienite mennicze egzemplarze w poszukiwanym odcieniu
"RD". Papier w słabym stanie zachowania. Monety nadające się do
gradingu, w większości perfekcyjne egzemplarze. Fischer OB 002,
Parchimowicz 102.l
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 1 000 zł

395. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1923 - NGC MS66 RB
Bardzo atrakcyjny wyselekcjonowany egzemplarz z mocnym
obustronnym blaskiem. Nienaganny relief, przyjemna dla oka
kolorystyka. Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny, doceniony
jedną z wyższych not przez NGC - MS66.. Fischer OB 001,
Parchimowicz 101.a, Chałupski 2.1.1
NGC MS66 RB
Cena wywoławcza: 300 zł
396. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1923 - NGC MS65+ RB
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem.
Nienaganny relief, przyjemna dla oka kolorystyka. Egzemplarz
zdecydowanie ponadprzeciętny, doceniony wysoką notą przez NGC MS65+. Fischer OB 001, Parchimowicz 101.a, Chałupski 2.1.1
NGC MS65+ RB
Cena wywoławcza: 200 zł
397. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1927 - NGC MS64 BN
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, przyjemna dla oka kolorystyka. Egzemplarz ponadprzeciętny,
doceniony wysoka notą przez NGC - MS64. Fischer OB 001,
Parchimowicz 101 c, Chałupski 2.2.2a
NGC MS64 BN
Cena wywoławcza: 300 zł
398. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1927 Piękny egzemplarz w
kolorowej przyjemnej dla oka patynie. Nienaganny relief, nieliczne
mikroskaleczenia. Zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 001,
Parchimowicz 101 c, Chałupski 2.2.2a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł

399. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1928 Piękny egzemplarz w
tęczowej przyjemnej dla oka patynie. Nienaganny ostry relief.
Zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 001, Parchimowicz 101
d, Chałupski 2.2.3
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł

400. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1933 - NGC MS64 RB
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem.
Nienaganny relief, przyjemna dla oka kolorystyka. Egzemplarz
zdecydowanie ponadprzeciętny, doceniony wysoką notą przez NGC MS64. Fischer OB 001, Parchimowicz 101 h, Chałupski 2.2.8a
NGC MS64 BN
Cena wywoławcza: 200 zł
401.
II Rzeczpospolita, 1 grosz 1934 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz w kolorowej miejscami ciemniejszej patynie. Nienaganny
dobrze zachowany relief. Zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB
001, Parchimowicz 101 i, Chałupski 2.2.8a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł

402.
II Rzeczpospolita, 1 grosz 1934 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz w jasnej czerwonej patynie. Nienaganny dobrze
zachowany relief. Zdecydowanie ponadprzeciętny. Fischer OB 001,
Parchimowicz 101 i, Chałupski 2.2.8a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 100 zł

403. II Rzeczpospolita, 1 grosz 1927, srebro, bez napisu
PRÓBA - NGC AU58 Bardzo atrakcyjny egzemplarz ogromnej
rzadkości próbnej monety groszowej okresu II Rzeczpospolitej
doceniony drugą co do wysokości notą gradingową przez NGC AU58. Moneta próbna bita w Mennicy Warszawskiej, z nielicznymi
notowaniami aukcyjnymi. Niski nakład - 100 egzemplarzy. Oferowany
egzemplarz pochodzi z 17 aukcji ANMN. Zdecydowanie polecamy !
Prchimowicz P101.e
NGC AU58 2-MAX
Cena wywoławcza: 3 000 zł
404. Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 10 fenigów 1920 - 55 pere
perełłek
Bardzo atrakcyjny egzemplarz z pozostałościami połysku menniczego.
Nienaganny detal, krążek dobrej jakości. Fischer WMG 001,
Parchimowicz 51
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 100 zł

405. Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 5 guldenów 1923 Atrakcyjny
egzemplarz z dużą ilością połysku. Nienaganny relief naruszony
jedynie w najwyższych punktach, trochę mikroskaleczeń w tle, mimo
wszystko bardzo przyjemny w odbiorze wizualnym. Fischer WMG
015, Parchimowicz 65 a
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 500 zł
406.
Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 5 guldenów 1932 Ko
Kośśció
ciółł
Obiegowy, jednak całkiem atrakcyjny egzemplarz. Rzadszy rocznik,
moneta przyjemna w odbiorze wizualnym. Fischer WMG 016,
Parchimowicz 66
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 1 500 zł

407. Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 5 guldenów 1935 Atrakcyjny
egzemplarz 5 guldenów Wolnego Miasta Gdańska. W pełni czytelne
detale, resztki połysku menniczego. Całkiem przyjemna w odbiorze
wizualnym. Fischer WMG 018, Parchimowicz 68
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 800 zł

408.
Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 2 guldeny 1923 Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z obustronnym blaskiem. Ostry, nieznacznie
naruszony relief, urokliwa obustronna patyna. Zdecydowanie
polecamy. Fischer WMG 013, Parchimowicz 63 a
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł

409.
Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 2 guldeny 1923 Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z obustronnym blaskiem i lekką jasną patyną.
Nienaganny, ostry relief, przyjemny w odbiorze wizualnym. Fischer
WMG 013, Parchimowicz 63 a
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł

410.
Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 2 guldeny 1932 Atrakcyjny
egzemplarz z pozostałościami blasku menniczego. Nienaganny relief
naruszony jedynie w najwyższych punktach, przyjemny w odbiorze
wizualnym. Fischer WMG 014, Parchimowicz 64
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 800 zł

411. Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 1 gulden 1923 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z bardzo mocnym obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief, nieliczne mikroskaleczenia w tle, delikatna złota
patyna. Zdecydowanie polecamy. Fischer WMG 011, Parchimowicz 61
a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł
412. Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 1 gulden 1932 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry, nienaruszony
relief, nieliczne mikroskaleczenia w tle. Zdecydowanie polecamy.
Fischer WMG 012, Parchimowicz 60
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł

413.
Wolne Miasto Gda
Gdańńsk, 1/2 guldena 1927 Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z obustronnym blaskiem. Ostry, nieznacznie
naruszony relief, urokliwa obustronna patyna. Fischer WMG 009,
Parchimowicz 59 b
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 100 zł

414. Getto w Ł odzi, 10 fenigów 1942 Bardzo rzadki, drugi typ
10-fenigówek Getta wprowadzony do obiegu 8 grudnia 1942 roku
( pierwszy typ ze względu na zbytnie podobieństwo do monet
niemieckich został z obiegu wycofany). Egzemplarz z mocnymi
śladami obiegu, jednak czytelny i akceptowalny w odbiorze.
Parchimowicz 13
Stan zachowania: 4
Cena wywoławcza: 300 zł
415.
Getto w Ł odzi, 10 marek 1943 Aluminium Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Nienaganny
relief, trochę mikroskaleczeń w tle, przyjemny w odbiorze wizualnym.
Egzemplarz zdecydowanie ponadprzeciętny. Aluminium, średnica 28,3
mm, waga 3,4 g. Parchimowicz 15b
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł
416.
Zestaw trzech prób - 10 zzłłotych 1964 Kazimierz
W ielki Zbiór trzech rewelacyjnie zachowanych rzadkich prób z
wizerunkiem Kazimierza Wielkiego. Warianty: 1- miedzionikiel bez
napisu próba 2- miedzionikiel z wklęsłym napisem próba 3- niklowa z
napisem próba na awersie i rewersie Parchimowicz 241a,b
;Parchimowicz 242a
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 1 000 zł
417.
PRL,
Mieszko
i
D
Dąąbrówka,
Zestaw
w
okoliczno
okolicznośściowym pude
pudełłku Atrakcyjny i poszukiwany komplet w
oryginalnym pudełku.
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł
418. PRL, 5 zzłłotych 1959 - NGC MS66 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry, nienaruszony
relief. Doceniony jedną z najwyższych ocen przez NGC - MS66.
Zdecydowanie polecamy. Parchimowicz 220b
NGC MS66 2-MAX
Cena wywoławcza: 300 zł

419. PRL, 5 zzłłotych 1959 - PCGS MS65 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry, nienaruszony
relief. Zdecydowanie polecamy. Parchimowicz 220b
PCGS MS65
Cena wywoławcza: 200 zł

420. PRL, 5 zzłłotych 1978 - PRÓBA RZADKO
RZADKOŚĆ
ŚĆ - NGC XF Egzemplarz ze śladami obiegu, jednak w
pełni czytelny i przyjemny w odbiorze wizualnym. Ekstremalnie rzadka próba z okresu PRL, pierwszy raz na
rynku aukcyjnym, brakująca w większości nawet największych kolekcji. Zdecydowanie polecamy do
zaawansowanych zbiorów, prawdopodobnie jedyna szansa na uzupełnienie brakującym egzemplarzem !
Mosiądz, nakład nieznany. Parchimowicz P 232.b
Stan zachowania: NGC XF Det.
Cena wywoławcza: 1 000 zł
421.
PRL, 2 Z
Złłote 1960 Jagody - NGC MS67 Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem i delikatną
satynową patyną. Ostry, nienaruszony relief. Doceniony jedną z
najwyższych ocen przez NGC - MS67. Zdecydowanie polecamy.
Fischer OB 041, Parchimowicz 216.c
NGC MS67 2-MAX
Cena wywoławcza: 200 zł
422.
PRL, 2 zzłłote 1970 Jagody - NGC MS65 Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry,
nienaruszony relief. Zdecydowanie polecamy. Fischer OB 041,
Parchimowicz 216.d
NGC MS65
Cena wywoławcza: 100 zł

423.
PRL, 1 zzłłoty 1966 - NGC MS66 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Ostry, nienaruszony
relief. Doceniony jedną z najwyższych ocen przez NGC - MS66.
Zdecydowanie polecamy. Parchimowicz 213c
NGC MS66
Cena wywoławcza: 200 zł

424.
RPL, 1 zzłłoty 1975 - Kontrmarka Solidarno
Solidarność
ść
Walcz
Walcząąca Ciekawostka historyczna w postaci monety 1 złoty 1975 z
kontrmarkami. Rewers: kontrmarka opozycyjna Solidarności Walczącej
Awers: kontrmarka korony z wplecionym motywem krzyża wieńcząca
orła Polski Ludowej Parchimowicz 213l
Cena wywoławcza: 100 zł
425. III RP, 100.000 zzłłotych 1990 Solidarno
Solidarność
ść typ B (2
sztuki ) 100.000 złotych 1990 Solidarność typ B. Na awersie cyfra 1
w nominale 100000 jest znacznie bliżej napisu ZŁ, na rewersie pod
datą 1990 brak literki L. Zestaw dwóch wyselekcjonowanych
egzemplarzy w pięknej naturalnej patynie. Parchimowicz 619c
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł

426. III RP, 100.000 zzłłotych 1990 Solidarno
Solidarność
ść typ B (2
sztuki ) 100.000 złotych 1990 Solidarność typ B. Na awersie cyfra 1
w nominale 100000 jest znacznie bliżej napisu ZŁ, na rewersie pod
datą 1990 brak literki L. Zestaw dwóch wyselekcjonowanych
egzemplarzy w pięknej naturalnej patynie. Parchimowicz 619c
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł
427.

Zestaw prób obiegowych

Stan zachowania: 1

Cena wywoławcza: 2 000 zł

428. 2 zzłłote destrukt Bardzo ciekawy destrukt technologiczny,
pierwszy raz oferowany przez naszą firmę z tak spektakularną wadą.
Na skutek złego przygotowania krążka menniczego podczas wybicia
monety doszło do rozwarstwienia i pęknięcia przez środek. Pęknięcie
absolutnie naturalne, bez "wsparcia z zewnątrz" z idealnie pasującymi
do siebie porowatościami awersu i rewersu. Zdecydowanie polecamy duża ciekawostka !
Cena wywoławcza: 100 zł
429.
III Rzeczpospolita, zestaw 2 zzłłote 1994 (5 sztuk)
Zestaw 5 menniczych egzemplarzy. Delikatna patyna, monety
nadające się do gradingu na wysokie MS-y.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
430.
III Rzeczpospolita, zestaw 2 zzłłote 1994 (5 sztuk)
Zestaw 5 menniczych egzemplarzy. Delikatna patyna, monety
nadające się do gradingu na wysokie MS-y.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
431. III Rzeczpospolita, zestaw 50 groszy 1991 (10 sztuk)
Zestaw 10 menniczych egzemplarzy. Delikatna patyna, monety
nadające się do gradingu na wysokie MS-y.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
432. III Rzeczpospolita, zestaw 50 groszy 1991 (10 sztuk)
Zestaw 10 menniczych egzemplarzy. Delikatna patyna, monety
nadające się do gradingu na wysokie MS-y.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
433. Pomorze przednie, Rugia, Brakteat XII/XIII wiek Bardzo
ładnie zachowany brakteat z Rugii. Bez uszkodzeń czy obłamań.
Patyna, nalot. Awers: w otoku liniowym krzyż grecki; Srebro, średnica
18mm, waga 0,54g. Dannenberg 29, Kopicki 4655 (R5)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 100 zł

434.
Ś l ą sk, Ksi
Księęstwo Cieszy
Cieszyńńskie, Eufemia i synowie,
Halerz po 1438 - rzadko
rzadkość
ść Bardzo rzadki halerz cieszyński,
sporadycznie notowany na rynku aukcyjnym. Zielona patyna, nalot.
Awers: budowla trzywieżowa w otoku liniowym, w zewnętrznym
otoku legenda: MONETA []ESSNE; Rewers: orzeł z głową heraldycznie
w prawo, w otoku liniowym, w zewnętrznym otoku legenda: MONE[]
SSN[]; Kopicki 8599 (R5), Paszkiewicz 65
Stan zachowania: 3Cena wywoławcza: 300 zł

435. Zakon Krzy
Krzyżżacki, Henr yk von Plauen, Szel
Szeląąg bez daty
- emisja LOCVTENES Ładny, częściowo niedobity egzemplarz.
Skaleczenie na rewersie. Rzadka odmiana II wg typologii Vossberga
pierwszej emisji Henryka von Plauen z LOCVTENES w legendzie
awersu. Odmiana poszukiwana, wyraźnie rzadsza typologicznie od
innych monet Henryka von Plauen. Odmiana II tej emisji
charakteryzująca się małą tarczą zakonną rozpoczynającą legendę
rewersu. Awers: tarcza Wielkiego Mistrza w otoku perełkowym, w
zewnętrznym otoku legenda: hINRICVS•LOCVTENES M; Rewers:
tarcza zakonna w otoku perełkowym, w otoku legenda rozpoczynająca
się od małej tarczy zakonnej: MONETA[]DNORVM•PR[]; Srebro,
średnica 20 mm, waga 1,55g. Vossberg 904
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
436.
Zakon Krzy
Krzyżżacki, Albrecht Hohenzollern, Klipa
ć wier
wierććtalarowa 1521 Bardzo ładny pod względem detalu i wybicia
egzemplarz rzadkiej emisji zakonnej. Emisja powstała w trakcie wojny
rycerskiej z lat 1519-1521 o wartości 8 groszy. Monety tej emisji
stanowią dziś rzadkość na rynku, przeważnie pojawiają się w stanach
identyfikowalnych, jednak bez widocznego reliefu. Tu egzemplarz o
ponadprzeciętnie zachowanym detalu. Awers: w otoku perełkowym
medalion z wizerunkiem Maryi z dzieciątkiem na tle promieni na wprost; Rewers: w otoku perełkowym tarcza
Wielkiego Mistrza na krzyżu lotaryńskim z belkami zakończonymi liliami i łukami, w otoku zewnętrznym legenda:
+HO[] IGIT 15Z1; Kopicki 9071 (R8), Vossberg 1242
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 1 500 zł
437.
Zakon Krzy
Krzyżżacki, Albrecht Hohenzollern, Klipa
ć wier
wierććtalarowa Obiegowy egzemplarz rzadkiej emisji zakonnej.
Emisja powstała w trakcie wojny rycerskiej z lat 1519-1521 o
wartości 8 groszy. Awers: w otoku perełkowym medalion z
wizerunkiem Maryi z dzieciątkiem na tle promieni na wprost, w otoku
zewnętrznym widoczne fragmenty legendy; Rewers: w otoku
perełkowym tarcza Wielkiego Mistrza na krzyżu lotaryńskim z belkami zakończonymi liliami i łukami, w otoku
zewnętrznym widoczne fragmenty legendy Kopicki 9071 (R8), Vossberg 1242
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 800 zł
438.
Kurlandia, Ernest Jan Biron, Szel
Szeląąg 1764, Mitawa
Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej typologicznie emisji. Lekko
niecentryczny egzemplarz. Odmiana z inicjałami zarządcy pod
oznaczeniem nominału. Awers: popiersie księcia w zbroi, z szarfą
orderową, w prawo, w otoku legenda: D.G•ERNEST•IOH•DVX•;
Rewers: ukoronowane tarcze księstwa, niżej SOLID i inicjały I.F.S
zarządcy mennicy Jana Fryderyka Schmickerta, w otoku legenda: IN•LIV•CVRL[]1764; Kopicki 4086 (R2),
Mrowiński 84
Stan zachowania: 2/2Cena wywoławcza: 300 zł
439. Pomorze, Bogus
Bogusłław XIV, Grosz 1619, Dar
Darłłowo Piękny
menniczy egzemplarz. mocny połysk na powierzchni, wyśmienicie
wybite detale. delikatna patyna. Awers: w otoku legenda:
/DEVS.ADIVTOR.MEVS/ Rewers: czteropolowa tarcza, w otoku
legenda: /BVGSLAVS(3)DVX.S.POM/ Moneta bardzo rzadka w takim
stanie zachowania ze szczególnym wskazaniem na prawie idealne
wybicie detali. Hildisch 284
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
440. Pomorze, Karol XI, gulden (2/3 talara) 1690, Szczecin
- rzadki Rzadka emisja szczecińska. Patyna, nalot. Moneta rzadko
notowana na rynku aukcyjnym. Awers: popiersie w zbroi i płaszczu, w
prawo, pod nim inicjały ILA, w otoku legenda: CAROLVS•XI•D•G•REX•SVE•G•&•V•; Rewers: ukoronowana dziewięciopolowa
tarcza herbowa podtrzymywana przez dwóch rycerzy, pod nią data
16-90 przedzielona oznaczeniem nominału (2/3); w otoku legenda:
MON•NOV•POMER•-CITERIORIS•; Davenport 767
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 600 zł

441. Pomorze, Karol XI, 1/3 talara 1674, Szczecin - NGC
MS64 Piękny okołomenniczy egzemplarz. Połysk na całej
powierzchni, bardzo dobrze wybite detale, delikatna patyna. Bardzo
wysoka nota NGC. Awers: popiersie władcy w płaszczu i wieńcu na
głowie, pod popiersiem litery D.S, w otoku legenda:
/CAROLUSXID.G.REX SUEC:GOT.&VAN: c/ Rewers: dziewięciopolowa
tarcza herbowa, po bokach tarczy rycerze, powyżej tarczy korona rozdzielająca legendę, w otoku legenda:
/MON:NOVA.POMERAN(1/3)CITERIORIS:1674/ Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania pomimo
niewielkiego niedobicia, ze szczególnym wskazaniem na wybicie detali. Ahlstrom 128
NGC MS64
Cena wywoławcza: 2 000 zł
442. Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Albrecht Hohenzollern, Grosz 1558,
Królewiec - rzadko
rzadkość
ść Obiegowy egzemplarz. Bardzo rzadki, ostatni
rocznik groszy Albrechta. Mimo stosunkowo niskiego stopnia
rzadkości u Kopickiego, moneta sporadycznie notowana w handlu.
Patyna, nalot. Awers: w otoku perełkowym popiersie w zbroi, w
prawo, w otoku zewnętrznym legenda: IVSTVS•EX•FIDE[]IT•1558;
Rewers: orzeł Prus Książęcych z inicjałem Zygmunta na piersi w otoku perełkowym, w otoku zewnętrznym
legenda: ALBER•D•G•MAR•BRAN•DVX•PRVSS; Kopicki 3795 (R2)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 400 zł
443.
Prusy ksi
książę
ążęce,
ce, Jan Zygmunt, Pó
Półłtorak 1619,
Królewiec - rzadki NGC MS63 Piękny menniczy egzemplarz.
mocny połysk na powierzchni, wyśmienicie wybite detale. delikatna
patyna. Najwyższa nota NGC. Rzadka odmiana z mniejszą tarczą
herbową na rewersie (trójpolowa tarcza herbowa). W prezentowanym
stanie zachowania trudna do zdobycia. Awers: w otoku legenda:
/IO.SI.MA.BRA.S.R.I.E.L.P.D / Rewers: trójpolowa tarcza, w otoku
legenda: /PRO.LEGE&(3)PR.GREGE./ Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania ze szczególnym
wskazaniem na bardzo dobre wybicie detali. Krause KM#56
NGC MS63 MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
444. Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Jerzy W ilhelm, or t 1621, Królewiec
Bardzo ładny egzemplarz. Resztki połysku, bardzo dobrze wybite
detale, delikatna patyna, niecentryczny. Awers: popiersie władcy w
zbroi, z berłem w prawej dłoni, w otoku legenda z obwódką :
/GEORGWILHELMVSV.GGM.ZBRAN./ Rewers: tarcza herbowa
czteropolowa, boki tarczy proste z ozdobnikami, korona nad tarczą
herbową rozdzielającą legendę, w otoku legenda z obwódką:
/D.H.R.R.ERT.C.V.CHVR.E.I.P.Z.G.G.B.H./ Moneta rzadka w takim stanie
zachowania. Shatalin GW21-17 (R1), Olding 37
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
445. Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk III, Or t 1698 SD, Królewiec
- NGC MS66 Piękny menniczy egzemplarz. Połysk na całej
powierzchni, bardzo dobrze wybite detale. Jedna z najwyższych not
NGC. Awers: popiersie władcy w zbroi z koroną, z mieczem w prawej
dłoni, w otoku legenda z obwódką: /FRIDERICVS.IIIDG.M.B.S.R.I.A.C.&
E./ Rewers: orzeł pruski, w dużej koronie rozdzielającej legendę,
poniżej ogona litery S i D, w otoku legenda bez obwódki: /SUPREMUS
DUX IN PRUSSIA - 1698/ Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania, ze szczególnym wskazaniem na
wybicie detali. Schrötter 735, Neumann 12.28
NGC MS66 MAX
Cena wywoławcza: 800 zł
446.
Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1751, Królewiec
Piękny okołomenniczy egzemplarz. mocny połysk na powierzchni,
bardzo dobrze wybite detale. delikatna patyna. Awers: popiersie
władcy w zbroi, niebieska szarfa z krzyżem orderowym, litera W na
odcięciu
naramiennika,
w
otoku
legenda:
/FRIDERICUS.BORUSSORUM.REX/ Rewers: orzeł pruski w szponach
trzymający berło i jabłko, w dużej koronie rozdzielającej legendę, po
obu stronach łap cyfry 1 i 8, poniżej orła litera E oznaczająca mennicę Królewca, w otoku legenda:
/MONETA.ARGENT(E)REG:PRUSS:1751 Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania ze szczególnym
wskazaniem na wybicie detali. Olding 182 a, Schrötter 925
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

447.
Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1752, Królewiec
Piękny okołomenniczy egzemplarz. Połysk na powierzchni,
wyśmienicie wybite detale. delikatna patyna. Awers: popiersie władcy
w zbroi, niebieska szarfa z krzyżem orderowym, litera S (znak Johanna
Juliusa Steibrücka, mincmistrza) na odcięciu naramiennika, w otoku
legenda: /FRIDERICVS BORVSSORVM REX/ Rewers: orzeł pruski w
szponach trzymający berło i jabłko, w małej koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach ogona cyfry 1 i 8,
poniżej ogona litera E oznaczająca mennicę Królewca, w otoku legenda: /MONETA.ARGENT(E)REG:PRUSS.1752
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania ze szczególnym wskazaniem na wybicie detali. Olding 184 a,
Schrötter 934
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
448. Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1753, Szczecin Piękny
menniczy egzemplarz. Połysk na całej powierzchni, bardzo dobrze
wybite detale, delikatna patyna. Awers: popiersie władcy w zbroi,
szarfa z krzyżem orderowym, w otoku legenda: /FRIDERICVS
BORVSSORVM REX/ Rewers: orzeł pruski w szponach trzymający
berło i jabłko, w małej koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach
ogona cyfry 1 i 8, poniżej ogona litera G oznaczająca mennicę Szczecińską, w otoku legenda:
/MONETA.NOVA(G)ARG:PRUSS:1753/ Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania pomimo bardzo
niewielkiego niedobicia, ze szczególnym wskazaniem na wybicie detali. Schrötter 1018
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
449. Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1753, Szczecin Piękny
okołomenniczy egzemplarz. Połysk na całej powierzchni, bardzo
dobrze wybite detale, delikatna patyna. Awers: popiersie władcy w
zbroi, szarfa z krzyżem orderowym, w otoku legenda: /FRIDERICVS
BORVSSORVM REX/ Rewers: orzeł pruski w szponach trzymający
berło i jabłko, w małej koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach
ogona cyfry 1 i 8, poniżej ogona litera G pomiędzy dwoma kwiatami oznaczająca mennicę Szczecińską, w otoku
legenda: /MONETA.NOVA(G)ARG:PRUSS:1753/ Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania pomimo
niewielkiego niedobicia, ze szczególnym wskazaniem na wybicie detali. Schrötter 1018
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
450.
Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1753, Królewiec
Piękny okołomenniczy egzemplarz. Połysk na powierzchni,
wyśmienicie wybite detale. delikatna patyna. Awers: popiersie władcy
w zbroi, szarfa z krzyżem orderowym, litery St (znak Johanna Juliusa
Steibrücka, mincmistrza) na odcięciu naramiennika, w otoku legenda:
/FRIDERICVS BORVSSORVM REX/ Rewers: orzeł pruski w szponach
trzymający berło i jabłko, w małej koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach ogona cyfry 1 i 8, poniżej
ogona litera E oznaczająca mennicę Królewca, w otoku legenda: /MONETA ARGENT:(E)REG:PRUSS:1753
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania ze szczególnym wskazaniem na wybicie detali. Olding 184 b,
Schrötter 965
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
451.
Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1754, Królewiec
Piękny okołomenniczy egzemplarz. Połysk na powierzchni, bardzo
dobrze wybite detale, delikatna patyna, justunek. Awers: popiersie
władcy w zbroi, szarfa z krzyżem orderowym, w otoku legenda:
/FRIDERICVS BORVSSORVM REX/ Rewers: orzeł pruski w szponach
trzymający berło i jabłko, w małej koronie rozdzielającej legendę, po
obu stronach ogona cyfry 1 i 8, poniżej ogona litera E oznaczająca
mennicę
Królewca,
w
otoku
legenda:
/MONETA.ARGENT(E)REG:PRVSS:1754/ Moneta bardzo rzadka w
takim stanie zachowania pomimo justunku ze szczególnym
wskazaniem na wybicie detali. Olding 188 b, Schrötter 988
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
452.
Prusy Ksi
Książę
ążęce,
ce, Fr yder yk II, Or t 1755, Królewiec
Piękny okołomenniczy egzemplarz. Połysk na powierzchni, bardzo
dobrze wybite detale, delikatna patyna. Awers: popiersie władcy w
zbroi, z mieczem w prawej dłoni, szarfa, w otoku legenda:
/FRIDERICVS BORVSSORVM REX/ Rewers: orzeł pruski w szponach
trzymający berło i jabłko, w małej koronie rozdzielającej legendę, na
piersi orła cyfra 18, poniżej ogona litera E oznaczająca mennicę Królewca, w otoku legenda: /MONETA
AR(E)GENTEA 1755/ Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania, pomimo delikatnego niedobicia napisu
u góry awersu, ze szczególnym wskazaniem na wybicie pozostałych detali. Olding 190a, Schrötter 1005
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 800 zł

453. Ś l ą sk, Ksi
Księęstwo Karniowskie, Jerzy Fr yder yk, Dwa Talar y 1599, Karniów Bardzo ładny
egzemplarz dużej monety, dobrze zachowane detale, patyna, nad głową władcy prawdopodobnie ślad po
usuniętym mocowaniu zawieszki. Dwutalary to bardzo rzadko występujące nominały w mennictwie. Polskie
Dwutalary koronne osiągają bardzo wysokie ceny na rynku aukcyjnym. Ten egzemplarz występuje bardzo
rzadko. W polsce był tylko jeden raz notowany. Awers: postać władcy w zbroi, w prawej dłoni trzyma berło a w
lewej jabłko, w otoku legenda: /.MO:NO:ARG:GEOR.F.MAR.BRAN.Z.SL.DVC./ Rewers: na środku tarcza z orłem
śląskim, po bokach w okręgu pozostałe cztery tarce herbowe rozdzielone czterema kolumnami tworzącymi
kształt krzyża, w otoku legenda: /SI:DEVS*PRONOBIS*QVIS:CONTRA:NOS.15-99./ Kopicki 5885 R5
Stan zachowania: 3~
Cena wywoławcza: 6 000 zł
454.
Ś l ą sk, Ksi
Księęstwo legnicko-brzesko-wo
legnicko-brzesko-wołłowskie, 3
krajcar y 1617 Bardzo ładny egzemplarz. Połysk menniczy na
powierzchni.
Awers:
orzeł
śląski,
w
otoku
legenda:
IO.CHR.ET.GEO.RVD.DVC.SIL.L.B Rewers: dwie tarcze herbowe
poniżej nominał, powyżej korona rozdzielajaca legendę, w otoku
legenda: MO.NOV.ARG.REICHST.HR.617 Ejzenhart - Miller : 49
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
455.
Ś l ą sk, Ksi
Księęstwo Legnicko-Brzesko-Wo
Legnicko-Brzesko-Wołłowskie, 15
krajcarów 1663 - NGC UNC Bardzo piekny egzemplarz. Wysoka
nota NGC. Rzadka moneta w takim stanie zachowania. Hybryda
napisu. Awers: popiersie królewskie w płaszczu, w prawo, w otoku
legenda: D.G.CHRIST.DUX (XV) SIL.L.B.& WOLAU. - poz. 87 (R)
Rewers: orzeł śląski, w otoku legenda: * MONETA NOVA ARGENTEA 1663 - poz. 82 (R) lub 83 (R) ( przed data i po dacie brak
kropek). Ejzenhart - Miller : hybryda napisu w otoku aw: poz. 87 (R)rew: poz. 82 (R) lub 83 (R)
Stan zachowania: NGC UNC
Cena wywoławcza: 200 zł
456.
Ś l ą sk, Ksi
Księęstwo Opawskie, Karol Liechtenstein, 3
krajcar y 1618, Opawa Bardzo ładny egzemplarz. Połysk menniczy
na powierzchni. Awers: orzeł śląski, w otoku legenda:
IO.CHR.ET.GEO.RVD.DVC.SIL.L.B Rewers: dwie tarcze herbowe
poniżej nominał, powyżej korona rozdzielajaca legendę, w otoku
legenda: MO.NOV.ARG.REICHST.HR.617 Ejzenhart - Miller : 1267
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
457. Ś l ą sk, 3 Krajcar y 1706 FN Wroc
Wrocłław - NGC AU58
Piękny połyskowy egzemplarz.Rzadka odmiana napisowa legend.
Hybryda napisów odmian z katalogu D.Ejzenhart, R.Miller: 1096 aw,
1095 rw. Awers: popiersie królewskie w wieńcu i zbroi, z kryzą
rurkowatą widzianą od boku, w prawo, w otoku legenda:
IOSEPHUS.D.G.R.I.S. (3) A.G.H.B.REX. Rewers: Orzeł Dwugłowy,
Korona
rozdzielająca
datę,
w
otoku
legenda:
ARCHID.AU(F.N)DUX.BUR.SI. 17 06. D.Ejzenhart, R.Miller: hybryda
legend 1096 aw i 1095 rew
NGC AU58
Cena wywoławcza: 200 zł

458. Ś l ą sk, Józef I, 3 krajcar y 1708, Wroc
Wrocłław - NGC MS61
Bardzo ładny egzemplarz. Wysoka nota NGC. Awers: popiersie
królewskie w wieńcu i zbroi, z kryzą rurkowatą widzianą od boku, w
prawo, w otoku legenda: IOSEPHUS.D.G.R.I.S.A. (3) G.H.B.REX.;
Rewers: Orzeł Dwugłowy, Korona rozdzielająca, w otoku legenda:
ARCHID.AU(F.N)DUX.BUR.SIL 1708. Ejzenhart - Miller : 1116
NGC MS61
Cena wywoławcza: 200 zł
459. Ś l ą sk, Fr yder yk II, 1/6 Talara 1752 B, Wroc
Wrocłław Piękny
okołomenniczy egzemplarz, bardzo dobrze wybite detale jak na ten
typ monety, połysk menniczy na powierzchni, delikatna patyna. Awers:
popiersie królewskie w zbroi, w prawo, szarfa z krzyżem orderowym,
w otoku legenda: /FRIDERICVS BORVSSORVM REX/ Rewers: cyfra VI
otoczona po obu stronach kwiatami, poniżej legenda pozioma w
czterech wierszach : EINEN REICHS THALER 1752 pod legendą litera
B pomiędzy dwoma gwiazdami oznaczająca mennicę Wrocławską.
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania. Olding 38b,
Schrötter 264
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 200 zł
460. Ś l ą sk, Fr yder yk II, 1/6 Talara 1757 B, Bayreuth Piękny
menniczy egzemplarz, wyśmienicie wybite detale jak na ten typ
monety, połysk menniczy na powierzchni, delikatna patyna. Awers:
popiersie królewskie w zbroi, w prawo, szarfa z krzyżem orderowym,
w otoku legenda: /FRIDERICVS M.B.DVX BORVS ET SIL. &/ Rewers:
cyfra VI otoczona po obu stronach kwiatami, poniżej legenda pozioma
w czterech wierszach : EINEN REICHS THALER 1757 pod legendą
litera B pomiędzy dwoma gwiazdami oznaczająca mennicę
Wrocławską. Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Schön 92
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
461. Ś l ą sk, Fr yder yk II, or t 1752 B, Wroc
Wrocłław - NGC MS62
Piękny menniczy egzemplarz, dobrze wybite detale jak na ten typ
monety, połysk menniczy na całej powierzchni, delikatna patyna,
niewielkie wady krążka. Awers: popiersie królewskie w zbroi, w
prawo, szarfa z krzyżem orderowym, w otoku legenda: FRIDERICVS
BORVSSORVM REX Rewers: orzeł pruski w szponach trzymający
berło i jabłko w małej koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach
ogona cyfry 1 i 8, poniżej ogona litera B wskazująca na mennicę Wrocławską, w otoku legenda:
MONETA.ARGE(B)GENTEA.1752 Bardzo wysoka nota NGC. Olding 293a, F.u.S 1006
NGC MS62
Cena wywoławcza: 500 zł
462.
Ś l ą sk, Fr yder yk II, Or t 1752 B, Wroc
Wrocłław Piękny
menniczy egzemplarz, wysmienicie wybite detale jak na ten typ
monety, połysk menniczy na całej powierzchni, delikatna patyna.
Awers: popiersie królewskie w zbroi, w prawo, szarfa z krzyżem
orderowym, w otoku legenda: /FRIDERICVS BORVSSORVM REX/
Rewers: orzeł pruski w szponach trzymający berło i jabłko w małej
koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach ogona cyfry 1 i 8, poniżej ogona litera B wskazująca na mennicę
Wrocławską, w otoku legenda: MONETA.AR=(B)GENTEA.1752 Moneta bardzo rzadka w takim stanie
zachowania ze szczególnym wskazaniem na prawie idealne wybicie detali. Olding 293 a, Schrötter 1455
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł
463.
Ś l ą sk, Fr yder yk II, Or t 1754 B, Wroc
Wrocłław Piękny
menniczy egzemplarz, wysmienicie wybite detale jak na ten typ
monety, połysk menniczy na całej powierzchni, delikatna patyna.
Awers: popiersie królewskie w zbroi, w prawo, szarfa z krzyżem
orderowym, w otoku legenda: /FRIDERICVS BORVSSORVM REX/
Rewers: orzeł pruski w szponach trzymający berło i jabłko, w małej
koronie rozdzielającej legendę, po obu stronach ogona cyfry 1 i 8, poniżej ogona litera B wskazująca na mennicę
Wrocławską, w otoku legenda: MONETA.AR=(B)GENTEA.1754. Moneta bardzo rzadka w takim stanie
zachowania ze szczególnym wskazaniem na prawie idealne wybicie detali. Olding 293 a, Schrötter 1459
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

464. Saksonia, Ksawer y, Talar 1768 EDC Drezno Bardzo
atrakcyjny okazały talar Fryderyka Ksawerego stryja Fryderyka
Augusta III (księcia warszawskiego w latach 1807-1815). Egzemplarz
z piękną wielobarwną patyną i bardzo dobrze zachowanym detalem.
Awers: popiersie Ksawerego w zbroi w otoku legenda: XAVERIUS
D:G:REG:PR:POL: & LITH:DVX SAX: Rewers: pod czapką elektorską
27-polowa tarcza z herbami saskimi, pod nią litery E.D.C, z boków
tarczy owalny napis: X.EINE MARCK F: , w otoku legenda:
ELECTORATVS SAXONIAE ADMINISTRATOR.1767. Zdecydowanie
ponadprzeciętna prezencja. Davenport 2678, Kahnt 1021, Kamiński
1601 (R1)
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 600 zł
465. Saksonia, Fr yder yk Chr ystian, Gulden 1763 Atrakcyjny
egzemplarz guldena Fryderyka Krystiana królewicza Polskiego,
elektora saskiego o przyjemnej dla oka prezencji. Moneta z dobrze
zachowanym nieznacznie naruszonym detalem i delikatną patyną.
Awers: popiersie Fryderyka w zbroi, w otoku legenda:
D:G:FRID:CHRISTIAN:R:POL:& L:DUX:SAX: Rewers: pod koroną tarcza
z herbami polskimi, litewskimi i saskimi, pod nią litery FW-ôF
przedzielone nominałem, i napis : XX.EINE FEINE MARCK, w otoku
legenda: IVL:CL:MONT:A: Kahnt 1006; Kamiński (R1)
Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 300 zł
466. Saksonia, Fr yder yk Chr ystian, Gulden 1763 Atrakcyjny
egzemplarz guldena Fryderyka Krystiana królewicza Polskiego,
elektora saskiego o przyjemnej dla oka prezencji. Moneta z dobrze
zachowanym nieznacznie naruszonym detalem i piękną patyną
podkreślającą relief, w tle graffiti sugerujące charakter prezentu
oferowanego waloru. Awers: popiersie Fryderyka w zbroi, w otoku
legenda: D:G:FRID:CHRISTIAN:R:POL:& L:DUX:SAX: Rewers: pod
koroną tarcza z herbami polskimi, litewskimi i saskimi, pod nią litery
FW-ôF przedzielone nominałem, i napis : XX.EINE FEINE MARCK, w
otoku legenda: IVL:CL:MONT:A:W:S:R:I:ARCHIM: & ELECTOR:1763
Kahnt 1006; Kamiński (R1)
Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 300 zł
467.
Sasanidzi, Zestaw drachm z ró
różżnych panowa
panowańń (3
egz.) Piękne, mennicze egzemplarze. Różne panowania.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł
468. Sasanidzi, Farroxan, Zestaw 2 drachm Piękne, mennicze
egzemplarze. Mitchiner 274
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
469. Niderlandy, F landria, Ludwik von Male (1346-1384),
Grosz podwójny Bardzo ładny, dobrze wybity egzemplarz. Awers:
w wielołukowym otoku lew w hełmie w lewo, w toku zewnętrznym
legenda: LVDOVICVS DEI[]S[] Z DNS FLANDRIE; Rewers: w otoku
perełkowym krzyż, w otoku środkowym legenda: MONETA DE
FLANDRIA, w otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku legenda:
BENEDICTVS: QVI: VENIT: IN: NOmINE: DOMINI; Srebro, średnica 31
mm, waga 3,83 g. Bd. 2232
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
470.
Argentyna, 4 Reale
egzemplarz ze śladami obiegu.
podkreślająca relief. Krause KM#31
Stan zachowania: 3+

1852, Cordoba Atrakcyjny
Delikatna obustronna patyna
Cena wywoławcza: 200 zł

471.
Austria, Arcybiskupstwo Salzburga, Paris von
Lodron, Talar 1630 - NGC MS63 Piękny, menniczy talar
biskupstwa w Salzburgu wybity za czasów sprawowania władzy
arcybiskupiej przez Parisa von Lodron. Przyjemna dla oka prezencja,
podkreślona złotawą patyną. Awers: Madonna z dzieciątkiem,
zwieńczająca herb arcybiskupa Parisa von Lodron zwieńczony mitrą
arcybiskupa-metropolity, w polu legenda w półłuku: SVB•TVVM•PRAE-SIDIVM•CONF, nad nią półotok
sznurowy, w zewnętrznym otoku, przedzielonym koroną legenda: PARIS•D:G:ARCHI-EPS•SALI•SE:AP:L;
Rewers: półpostać św. Ruperta stojąca na herbie Salzburga, w otoku wieńcowym, w zewnętrznym otoku
legenda: SANCT•RVPERTVS-EPS•SALISBVRG:1630; Moneta, jako jedyna, doceniona najwyższą, spośród
dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Krause KM#87, Davenport 3504
NGC MS63 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
472. Austria, Salzburg, Hieronim Józef, Talar 1777 Bardzo
atrakcyjny, reprezentacyjny talara Hieronima Józefa. Egzemplarz z
nienagannym detalem, lekko przetarty na awersie, jednak z
wyśmienitym rewersem. Piękna, przyjemna dla oka, kontrastująca z
reliefem patyna. Davenport 1263, Krause KM-435
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 500 zł
473. Austria, Ferdynand II, Talar 1624, Joachimsthal Bardzo
atrakcyjny egzemplarz z pozostałościami blasku menniczego.
Nienaganny, delikatnie naruszony relief i kontrastująca lekka, w kilku
miejscach intensywniejsza patyna. Zdecydowanie ponadprzeciętny
egzemplarz. Davenport 3141, Krause KM#356
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 800 zł
474. Austria, Ferdynand II, Talar 1625, Joachimsthal Bardzo
atrakcyjny egzemplarz ze sporą ilością blasku menniczego.
Nienaganny, delikatnie naruszony relief i kontrastująca lekka, w kilku
miejscach intensywniejsza patyna. Zdecydowanie ponadprzeciętny
egzemplarz. Davenport 3141, Krause KM#356
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 800 zł
475. Austria, Leopold I, 15 krajcarów 1675 Bardzo atrakcyjny
okołomenniczy egzemplarz. Moneta z nienagannym detalem,
delikatna subtelna obustronna patyna. Krause KM#1170
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

476. Austria, Franciszek I, Talar 1822 C, Praga Rewelacyjny
okołomenniczy egzemplarz pięknego talara Franciszka I. Egzemplarz z
nienagannym reliefem i urzekającą wiekową patyną. Zdecydowanie
ponadprzeciętny. Davenport 7, Herinek 320
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

477.
Austro-W
Austro-Węęgr y, Maria Teresa, Talar 1742 Kremnica
Atrakcyjny egzemplarz okazałego talara Marii Teresy. Egzemplarz o
dobrej jakości detalu z ładną wiekową patyną, ślad po profesjonalnie
usuniętej zawieszce. Ciekawszy wariant talara na rynku aukcyjnym.
Davenport 1125
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł
478. Austria, Franciszek II, 1/4 Talara 1788 -NGC MS64
Ćwierćtalar w wyśmienitym, niespotykanym stanie zachowania.
Egzemplarz o charakterze niemalże lustrzanki z delikatną patyną i
mocnym blaskiem menniczym. Moneta doceniona niespotykaną dla
tego typu krążków oceną przez NGC - MS64. Zdecydowanie
polecamy. Krause KM#38
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
479. Austro-W
Austro-Węęgr y, Maria Teresa, Talar 1780 Günzburg
(1797-1800) - NGC MS62 Wyśmienity egzemplarz z mnóstwem
połysku i nienagannym detalem. Stare bicie : Günzburg - emisja z lat
1797-1800 Herinek 514, Davenport 1151
NGC MS62
Cena wywoławcza: 400 zł

480. Austria, Franciszek Józef, 2 floreny 1869 Bardzo ładny
egzemplarz w ciemnej patynie. Delikatnie naruszony relief, mimo
wszystko moneta o przyjemnej prezencji. Davenport 25
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 400 zł

481.
Austria, Franciszek Józef , dukat 1900 Wyśmienity
egzemplarz o nienagannym wyjątkowo ostrym detalu. Kilka nie
wpływających na ogólną prezencję mikrorysek. Krause KM#2267
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 800 zł

482.
Austria,
Franciszek
Józef,
20
koron
1908
Okołomenniczy egzemplarz. Emisja wybita z okazji 60-lecia
panowania Franciszka Józefa. Krause KM#2811
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 000 zł

483. Austria, 25 szylingów 1927 W iede
iedeńń Bardzo atrakcyjny
okołomenniczy egzemplarz o nienagannym detalu. Krause KM#2841
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł

484.
Belgia, Liege Liard 1752 - NGC MS64 RB
Wyselekcjonowany menniczy egzemplarz. Moneta doceniona bardzo
wysoką notą przez NGC - MS64 RB. Krause KM#155
NGC MS64 RB
Cena wywoławcza: 200 zł

485.
Dania, Kr ystian VII, 1/15 Speciedaler 1799 Bardzo
atrakcyjny okołomenniczy połyskowy egzemplarz. Moneta o
nienagannym detalu i delikatnej złotawej patynie.
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

486.
Dania, Kr ystian IX, 2 korony 1875 Bardzo ładny
połyskowy, okołomenniczy egzemplarz. Krause KM#798.1
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 100 zł

487.
Estonia, 1 korona 1933 - NGC MS66 Perfekcyjny
przykład 1 korony upamiętniającej 10 Festiwal muzyczny w Rewalu.
Moneta doceniona jedną z najwyższych ocen przez NGC - MS66.
Krause KM#14
NGC MS66 MAX
Cena wywoławcza: 200 zł

488. Francja, 5 Franków 1874 - Próba Rzadka próbna moneta
III Republiki Francuskiej. Oferowany egzemplarz w bardzo atrakcyjnym
stanie zachowania, sporo połysku menniczego i nienaganny detal.
Mały minus za ślad napiłowania na rancie, mimo wszystko moneta
zdecydowanie ponadprzeciętna. Rzadka na krajowym rynku
aukcyjnym,
Stan zachowania: ~2
Cena wywoławcza: 500 zł
489.
Francja, Zestaw Piedfor tów Mennicze egzemplarz w
oryginalnych zgrzewkach mennicy.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł

490.
Indochiny francuskie, Piastr 1901 Ładny egzemplarz
rzadziej spotykanej monety z francuskich Indochin. Srebro .900, waga
27 g. Krause KM#5a
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 200 zł

491. Indochiny francuskie, 50 Centów Essai 1946 Ładny
egzemplarz rzadziej spotykanej monety z francuskich Indochin. Srebro
.900, waga 27 g. Krause KM#e41
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł

492. Grecja, 20 lepta 1831 - Feniks Obiegowy egzemplarz.
Patyna, nalot. Rzadka typologicznie pozycja. Krause KM#11
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 200 zł

493. Kompania wschodnioindyjska, 1/4 Anna 1858 - NGC
MS65 RB Wyśmienity egzemplarz indyjskiej monety. Krause
KM#446
NGC MS65 RB
Cena wywoławcza: 300 zł

494. Iran, Mohammad Reza Pahlevi, 2 1/2 Pahlalvi 1961
Piękny egzemplarz złotej monety irańskiej. Złoto, średnica 30 mm ,
waga 20,3 g. Krause KM#1163
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 2 000 zł

495. Iran, Mohammad Reza Pahlevi, 1 Pahlalvi 1971 Piękny
egzemplarz złotej monety irańskiej. Złoto, średnica 22 mm, waga 8,15
g. Krause KM#1162
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł

496.
Iran, Mohammad Reza Pahlevi, 1/2 Pahlalvi 1971
Piękny egzemplarz złotej monety irańskiej. Złoto, średnica 19,4 mm,
waga 4,07 g. Krause KM#1161
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 600 zł

497.
Ł otwa, 2 Santimi 1937 - NGC MS62 BN Menniczy
egzemplarz przedwojennej monety Republiki Łotewskiej. Krause
KM#11
NGC MS62
Cena wywoławcza: 200 zł

498.
Litwa, 50 centu 1925 - NGC MS64 Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Krause KM#75
NGC MS64
Cena wywoławcza: 200 zł

499.
Litwa, 20 centimów 1925 Okołomenniczy egzemplarz
wczesnej monety Republiki Litwy. Krause KM#74
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 100 zł

500.
Litwa, 1 cent 1925 - NGC MS63 Piękny, menniczy
egzemplarz. Krause KM#71
NGC MS63
Cena wywoławcza: 200 zł

501.
Litwa, 10 Litu 1938, Smetona Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Mikroryski w tle. Najrzadsza
międzywojenna moneta litewska. Poszukiwana przez wielu
kolekcjonerów. Rzadkość w tak dobrym stanie zachowania. Krause
KM#84
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 200 zł
502. Maroko, 25 Centimów 1921 - NGC MS68 Wyśmienity,
okazowy egzemplarz. Krause Y#34
NGC MS68
Cena wywoławcza: 500 zł

503. Niderlandy, Geldria, Dukat 1631 Obiegowy egzemplarz
dukata niderlandzkiego. Ślady gięcia. Purmer Ge46, Delmonte 649
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 600 zł

504. Niderlandy, Zwolle, Ferdynand III, Dukat 1641 Piękny,
menniczy egzemplarz. Waga 3,46 g. Delmonte 1133 (R1)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 1 500 zł

505. Niderlandy, Holland, Dukat 1753 Obiegowy egzemplarz
z otworem. Patyna, nalot.
Stan zachowania: ~
Cena wywoławcza: 600 zł

506.
Niderlandy, Holland,
egzemplarz. Friedberg 285
Stan zachowania: 2-

Dukat

1769

Bardzo

ładny

Cena wywoławcza: 500 zł

507.
Niderlandy, Utrecht, Dukat srebrem 1692 Piękny
egzemplarz. Krause KM#93.1
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł

508. Niderlandy, Holland, Dukat srebrem 1694 Atrakcyjny
egzemplarz. Krause KM#41
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 200 zł

509. Niemcy, Waga szalkowa do monet europejskich Pięknie
zachowany egzemplarz wagi szalkowej do monet. Zachowana
oryginalna żyłka. Komplet odważników do monet europejskich. Od
wewnętrznej strony pudełka zachowana oryginalna etykieta
producencka. Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Wymiary 18
x 9 cm.
Cena wywoławcza: 1 000 zł
510. Zakon Krzy
Krzyżżacki, Maksymilian I, Talar 1603 - NGC
AU55 Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Moneta rzadka w takim
stanie zachowania, ciekawa ikonograficznie z licznymi herbami i
elementami heraldycznymi. Krause KM#3
NGC AU55
Cena wywoławcza: 1 000 zł

511. Niemcy, Bawaria, Maksymilian I, 2 krajcar y 1629 NGC MS65 Wyśmienity, menniczy egzemplarz. KM#128.1
NGC MS65 MAX
Cena wywoławcza: 200 zł

512.
Niemcy, Bawaria, Karol II, Talar 1778, Monachium
Bardzo ładny egzemplarz bawarskiego talara. Patyna, nalot. Krause
KM#563.1
Stan zachowania: 2/2Cena wywoławcza: 300 zł

513. Niemcy, Bawaria, Talar / 2 Guldeny 1855 Talar 1855
Monachium, wybity z okazji ponownego odsłonięcia pomnika Matki
Boskiej w Monachium, w pięknym stanie zachowania z mocnym
obustronnym blaskiem. Davenport 604
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł

514.
Niemcy, Hamburg, 32 szylingi (talar) 1624 Ładny
egzemplarz miejskiego talara Hamburga. Moneta rzadko spotykana na
rynku aukcyjnym. Krause KM#123
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 500 zł

515. Niemcy, Prusy, Fr yder yk II, 12 groszy 1758 Piękny
egzemplarz. Krause KM#e284
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł

516. Niemcy, Prusy, Fr yder yk II, 12 groszy 1758 Piękny
egzemplarz. Krause KM#e284
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł

517.
Niemcy, Saksonia, Jan Jerzy, Talar 1613 Ładnie
zachowany egzemplarz, ładny detal. Gładzony w tle. Krause KM#44
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 500 zł

518.
Niemcy, Saksonia, Jan Jerzy, Talar 1623 Bardzo
atrakcyjny, dobrze wybity talar Jana Jerzego. Detal w dobrej kondycji
kontrastujący z ciemną patyną daje bardzo przyjemny w odbiorze
egzemplarz. Krause KM#90
Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 500 zł

519. Niemcy, Saksonia, Talar 1790 - NGC MS62 Piękny,
menniczy egzemplarz. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.
Krause KM#992
NGC MS62
Cena wywoławcza: 500 zł

520. Niemcy, Badenia, 5 marek 1891 G Bardzo atrakcyjny
egzemplarz rzadkich 5 marek z 1891 roku. Moneta o świetnej
prezencji pokryta delikatną patyną, z dużą ilością połysku.
Sporadycznie pojawiająca się na rynku aukcyjnym. Jaeger 29J
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 600 zł

521.
Niemcy, Badenia, 2 marki 1877 G - NGC MS64
Wyśmienity wyselekcjonowany egzemplarz rzadkich 2 marek z 1877
roku. Pozycja sporadycznie pojawiająca się na rynku aukcyjnym w tak
doskonałej kondycji. Oferowany egzemplarz doceniony najwyższą
spośród nadanych ocen przez NGC. Zdecydowanie polecamy. AKS
153, Jaeger 26
NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 2 000 zł
522. Niemcy, Badenia, 2 marki 1902 2 Marki 1902 wybite na
50 rocznicę panowania. Doskonale zachowany egzemplarz ze sporą
ilością połysku menniczego. Jaeger 30
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 150 zł

523. Niemcy, Bawaria, 3 marki 1911 3 marki 1911 wybite na
90 rocznicę urodzin Luitpolda. Wyśmienity egzemplarz z doskonale
zachowanym
detalem
i
mocnym
obustronnym
blaskiem.
Reprezentacyjna kondycja. Jaeger 49
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 150 zł

524. Niemcy, Bawaria, 2 marki 1911 2 marki 1911 wybite na
90 rocznicę urodzin Luitpolda. Wyśmienity egzemplarz z doskonale
zachowanym połyskiem menniczym. Niespotykana perfekcyjna
prezencja. Jaeger 48
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł

525.
Niemcy, Hamburg, 3 marki 1908 J Wyśmienity
egzemplarz z mocnym obustronnym blaskiem. Perfekcyjny detal
sporadycznie spotykany na tych monetach połączony z piękną
wiekową patyną. Pozycja popularna w obiegowych stanach
zachowania, natomiast bardzo rzadka w tak tak doskonałej kondycji.
Rzadszy rocznik z małym nakładem nieznacznie przekraczającym 408
tysięcy sztuk. Zdecydowanie polecamy ! Jaeger 64
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł
526. Niemcy, 5 marek 1901 A, 200 rocznica ustanowienia
Królestwa Prus Moneta upamiętniająca 200-lecie ustanowienia
Królestwa Prus. Wyśmienity egzemplarz z piękną wiekową patyną i
mocnym połyskiem. Zdecydowanie polecamy ! Jaeger 106
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

527. Niemcy, Prusy, 2 marki 1888 Wyśmienity egzemplarz z
mnóstwem menniczego połysku i perfekcyjnie zachowanym detalem.
Bardzo atrakcyjna prezencja, zdecydowanie polecamy ! Jaeger 98
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

528. Niemcy, Prusy, 2 marki 1913 2 marki 1913 popiersie
cesarza w mundurze - wybite na 25-lecie panowania. Oferowany
egzemplarz w doskonałym stanie zachowania. Jaeger 111
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł

529. Niemcy, Prusy, 2 marki 1913 Moneta wybita z okazji 100lecia Bitwy Narodów - bitwy pod Lipskiem. Doskonały, perfekcyjny
egzemplarz z wyśmienita prezencją. Pozycja popularna, jednak
niespotykana w tak doskonałym stanie zachowania. Zdecydowanie
polecamy. Jaeger 109
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł
530. Niemcy, Sachsen-Weimar-Eisenach, 5 marek 1908 Uniwersytet w Jenie Rzadka emisja na 350 lat Uniwersytetu w
Jenie. Piękny wyselekcjonowany egzemplarz z mnóstwem blasku
menniczego. Jaeger 161
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

531.
Niemcy, Saksonia, 5 marek 1902 5 marek 1902 mennica Muldenhütten, edycja pośmiertna
23.IV.1828 - 19.VI. 1902 Egzemplarz w perfekcyjnym stanie zachowania z mocnym obustronnym blaskiem
menniczym. Bardzo delikatna atrakcyjna nachodząca od obrzeża patyna. Niespotykana w tak doskonałej
kondycji. Zdecydowanie polecamy ! Jaeger 128
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

Stan zachowania: 1

532. Niemcy, Saksonia, 2 marki 1904 Pamiątkowe 2 marki
wybite po śmierci Jerzego, z datami po bokach portretu. Egzemplarz
w perfekcyjnym stanie zachowania z mocnym obustronnym blaskiem
menniczym. Bardzo delikatna atrakcyjna nachodząca od obrzeża
patyna. Niespotykana w tak doskonałej kondycji. Zdecydowanie
polecamy ! Jaeger 132
Cena wywoławcza: 300 zł
533.
Niemcy, Schaumburg-Lippe, 3 marki 1911 po
pośśmier tne Pamiątkowe 3 marki wybite po śmierci księcia.
Egzemplarz wyśmienity z mnóstwem połysku i delikatną patyną.
Moneta pojawiająca się w obiegu aukcyjnym, jednak praktycznie
nieosiągalna w tak doskonałym stanie. Zdecydowanie polecamy.
Jaeger 166
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

534. Niemcy, Schwarzburg-Sondershausen, 3 marki 1909
Mennicze, rzadkie 3 marki pośmiertne Karola Günthera. Doskonała
perfekcyjna moneta w niespotykanym stanie zachowania. Egzemplarz
z mocnym obustronnym blaskiem menniczym. Zdecydowanie
polecamy. Jaeger 170
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 400 zł
535.
Niemcy, W ir temberga, 3 marki 1911 Moneta
pamiątkowa z okazji 25. rocznicy ślubu Wilhelma II z Charlottą.
Egzemplarz niespotykanej świeżości z perfekcyjnym detalem i
delikatną miejscową patyną. Jaeger 177
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

536.
Niemcy, W ir temberga, 3 marki 1914 Wyśmienity
egzemplarz z obustronnym blaskiem menniczym. Moneta
występująca stosunkowo często na rynku aukcyjnym, jednak rzadka
w tak doskonałej kondycji. Jaeger 175
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

537. Niemcy, 3 marki 1927 A, 100 lecie por tu w Bremie
Moneta upamiętniająca 100-lecie portu w Bremie. Egzemplarz
atrakcyjny z dobrze zachowanym detalem. Sporo połysku menniczego,
nieliczne mikroskaleczenia. Jaeger 325
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł

538. Niemcy, 1 pfennig 1923 cz
część
ęść rolki bankowej (45
monet ) Część rolki bankowej z oryginalną formatką gilzy. Monety
mennicze w ładnej czerwonej kolorystyce. Doskonała inwestycja,
sporo egzemplarzy na wysokie MS-y. Jaeger 306
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł

539. Austria, Rolownica do bilonu W iede
iedeńń z or yginalnymi
formatkami (40 egz.)do monet z okresu III Rzeszy Bardzo
ładny egzemplarz rolownicy do bilonu z podziałką dla różnych
nominałów od feniga do 50 fenigów starego i nowego wzoru, co
wskazuje na wykonanie przed anschlussem do III Rzeszy. Wyrób
sygnowany, wykonany przez wiedeńską firmę Josef Haunich. Ślady
używania, przetarcia. Formatki z pieczątkami banku jednej z tyrolskich
miejscowości - 40 egzemplarzy. Stan zachowania rolownicy dobry,
formatki w stanie dobrym i bardzo dobrym. Wymiary rolownicy 34x8
cm.
Cena wywoławcza: 500 zł
540. Niemcy, Paczka formatek bankowych 1-markowych w
monetach po 2 pfennigi Oryginalnie zachowana paczka formatek
(75 egzemplarzy) do pakowania rulonów menniczych o wartości 1
reichsmarki w monetach po 2 pfennigi. Rzadko spotykany na rynku
artykuł. Papier sygnowany znakiem drukarni i numerem 2102. Stan
zachowania przedmiotu bardzo dobry. Wymiary 16x11 cm.
Cena wywoławcza: 100 zł

541.
Niemcy, 2 pfennig 1923 z formatk
formatkąą bankow
bankowąą (23
monety) Część rolki bankowej z oryginalną formatką bankową.
Monety mennicze w ładnej czerwonej kolorystyce. Doskonała
inwestycja, sporo egzemplarzy na wysokie MS-y.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł

542. Por tugalia, 5 Reis 1893 - NGC MS65 BN Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Krause KM#530
NGC MS65 BN
Cena wywoławcza: 200 zł

543. Por tugalia, 5 Reis 1901 - NGC MS65 BN Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Krause KM#530
NGC MS65 BN
Cena wywoławcza: 200 zł

544. Rosja, Piotr I W ielki, A
Ałłtyn 1704 - NGC MS64 Wyśmienity, menniczy ałtyn z 1704 roku. Awers:
ukoronowany orzeł rosyjski; Rewers: napis w trzech wierszach: ҂АѰД/АЛТЫ /НЪ•B•K; Bitkin 1156
Stan zachowania: NGC MS64 MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
545. Rosja, Katarzyna I, 1 Rubel 1727, Moskwa Obiegowy
egzemplarz rzadkiej typologicznie pozycji. Typ moskiewski z kropkami
pod ogonem na rewersie. Patyna. Awers: popiersie carycy w prawo, w
otoku legenda: ЕКАТЕРIНА IМПЕРАТРIЦА IСАМОДЕРЖИЦА •
ВСЕРОС; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego, w otoku legenda:
МОНЕТА * НОВАЯ ЦЕНА * РУБЛЬ 1727; Bitkin 50 (R)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 1 000 zł
546.
Rosja, Piotr II, Rubel 1727, Petersburg Ładny
egzemplarz o dobrze czytelnym detalu. Patyna. Awers: popiersie cara
w prawo, pod nim inicjały СПБ, w otoku legenda: ПЕТРЪ
II•IМПЕРАТОРЪ
ИСАМОДЕРЖЕЦЪ•ВСЕРОСIСКИ•;
Rewers:
ukoronowane monogramy carskie, w nich: 1727, w otoku legenda:
МОНЕТА НОВАЯ ЦЕНА РУБЛЬ; Bitkin 144
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
547.
Rosyjska okupacja Prus, El
Elżżbieta, 6 groszy 1761,
Królewiec - NGC AU58 Piękny egzemplarz rzadkiej emisji dla
okupowanych terenów pruskich, rzadsza odmiana napisowa
"ELISABETHA". Na rewersie wada blachy typowa dla tej emisji.
Pięknie zachowany połysk menniczy. Awers: popiersie carycy w
prawo, w otoku legenda: ELISABEHA.I:IMP.TOT.RUSS; Rewers: orzeł
Prus z oznaczeniem nominału VI na piersi, w otoku legenda: MONETA:REGNI:PRVSS., niżej data 17-61; Bitkin
807 (R)
NGC AU58
Cena wywoławcza: 500 zł

548. Rosja, Katarzyna II, Rubel 1773 ЯЧ
ЯЧ--ТИ - NGC XF45
Ładny, w pełni czytelny egzemplarz rubla Katarzyny II. Patyna, nalot.
Na rewersie inicjały Jakova Chernysheva - mincmistrza
petersburskiego z lat 1770-1776. Moneta wybita w roku I Rozbioru
Polski. Awers: popiersie carycy w prawo, pod nią oznaczenie mennicy
СПБ,
w
otoku
legenda:
Б•М•ЕКАТЕРИНА•II•IМП•IСАМОД•ВСЕРОС;
Rewers:
orzeł
Imperium Rosyjskiego, po bokach ogona inicjały Я-Ч, w otoku legenda:
1773 МОНЕТА • РУБЛЬ; Bitkin 216
NGC XF45
Cena wywoławcza: 800 zł
549. Rosyjska okupacja Mo
Mołłdawii, Katarzyna II, 3 diengi
1771 Obiegowy egzemplarz rzadszej typologicznie pozycji. Patyna,
nalot. Bitkin 1265 (R1)
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 800 zł

550.
Rosja, Aleksander I, Rubel 1804 - NGC MS63BN
Rzadka moneta o ładnej prezencji. Awers: popiersie w prawo, w otoku
legenda: ALEXANDER I.D:G.IMP.AVTOCR.RVSSOR.; Rewers: krzyż,
pod nim data 18-04; Bitkin 925 (R1)
NGC MS63BN
Cena wywoławcza: 4 000 zł

551. Rosja, Aleksander I, Rubel 1803 АИ Rzadka moneta o ładnej prezencji. Patyna. Odmiana z
inicjałami Aleksieja Iwanowa. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego, po bokach ogona orła inicjały АИ, w otoku
legenda: МОНЕТА РУБЛЬ 1803; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis: ГОСУДАР./
СТВЕННАЯ/РОССIЙСКАЯ/МОНЕТА/РУБЛЬ.;С.П Б.; Obrzeże: ВОСЕМДЕСЯТЪ ТРЕТЕИ СЪ ОДНОЮ ТРЕТЬЮ
ПРОБЫ +; Bitkin 33
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 000 zł

Stan zachowania: 2

552. Rosja, Aleksander I, Rubel 1804 ФГ Rzadka moneta o
ładnej prezencji. Patyna. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego, po
bokach ogona orła inicjały ФГ, w otoku legenda: МОНЕТА РУБЛЬ
1804; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis:
ГОСУДАР./СТВЕННАЯ/РОССIЙСКАЯ/МОНЕТА/РУБЛЬ.;С.П
Б.;
Obrzeże: ВОСЕМДЕСЯТЪ ТРЕТЕИ СЪ ОДНОЮ ТРЕТЬЮ ПРОБЫ +;
Bitkin 38
Cena wywoławcza: 1 000 zł
553. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 5 rubli 1840 АЧ Piękny, okołomenniczy
egzemplarz. Na awersie inicjały Aleksieja Czadowa. Awers: orzeł
Imperium Rosyjskiego, po bokach jego ogona inicjały АЧ; Rewers: w
otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1840 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО
ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 17
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 500 zł

554. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 5 Rubli 1849 A
AГГ Piękny, okołomenniczy
egzemplarz. Na awersie inicjały Apollona Grasgofa. Awers: orzeł
Imperium Rosyjskiego, po bokach jego ogona inicjały AГ; Rewers: w
otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1849 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО
ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 31
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 2 000 zł
555. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 5 Rubli 1851 Piękny, okołomenniczy
egzemplarz. Na awersie inicjały Apollona Grasgofa. Awers: orzeł
Imperium Rosyjskiego, po bokach jego ogona inicjały AГ; Rewers: w
otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1851 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО
ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 34
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 2 000 zł

556. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1826 H
HГГ - NGC MS61 Menniczy egzemplarz. Patyna. Na awersie inicjały
Mikołaja Graczewa - mincmistrza petersburskiego. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru 1825 roku, pod
nim inicjały НГ, w otoku legenda: 1826 ГОДА. МОНЕТА РУБЛЬ; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym
ukoronowana informacja o ordynacji menniczej: ЧИСТАГО/СЕРЕБРА/4 ЗОЛОТН./21 ДОЛЯ./С.П.Б.; Obrzeże:
СЕР . 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ . 82 14/25 ДОЛИ; Bitkin 103
Stan zachowania: NGC MS61
Cena wywoławcza: 6 000 zł
557. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1828 H
HГГ - NGC MS61 Menniczy
egzemplarz. Patyna. Na awersie inicjały Mikołaja Graczewa mincmistrza petersburskiego. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru 1825 roku, pod nim inicjały НГ, w otoku legenda: 1828 ГОДА.
МОНЕТА РУБЛЬ; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym
ukoronowana informacja o ordynacji menniczej: ЧИСТАГО/
СЕРЕБРА/4 ЗОЛОТН./21 ДОЛЯ./С.П.Б.; Obrzeże: СЕР . 83 1/3
ПРОБЫ 4 ЗОЛ . 82 14/25 ДОЛИ; Bitkin 106
NGC MS61
Cena wywoławcza: 2 500 zł
558. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1830 НГ - d
dłługie wst
wstęęgi Bardzo
ładny egzemplarz. Patyna. Odmiana z długimi wstęgami. Na awersie
inicjały Mikołaja Graczewa - mincmistrza petersburskiego. Awers:
orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru 1825 roku, pod nim inicjały НГ, w
otoku legenda: 1830 ГОДА. МОНЕТА РУБЛЬ; Rewers: w wieńcu
laurowo-dębowym ukoronowana informacja o ordynacji menniczej:
ЧИСТАГО/СЕРЕБРА/4 ЗОЛОТН./21 ДОЛЯ./С.П.Б.; Obrzeże: СЕР .
83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ . 82 14/25 ДОЛИ; Bitkin 109
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
559. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1831 НГ - zamkni
zamknięęta cyfra 2
Bardzo przyjemny egzemplarz ze śladowym połyskiem. Patyna. Na
awersie inicjały Mikołaja Graczewa - mincmistrza petersburskiego.
Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru 1825 roku, pod nim inicjały
НГ, w otoku legenda: 1831 ГОДА. МОНЕТА РУБЛЬ; Rewers: w
wieńcu laurowo-dębowym ukoronowana informacja o ordynacji
menniczej: ЧИСТАГО/СЕРЕБРА/4 ЗОЛОТН./21 ДОЛЯ./С.П.Б.;
Obrzeże: СЕР . 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ . 82 14/25 ДОЛИ; Bitkin 110
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł

560. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1831 НГ - otwar ta cyfra 2
Bardzo przyjemny egzemplarz ze śladowym połyskiem. Odmiana z
otwartą 2. Patyna. Na awersie inicjały Mikołaja Graczewa mincmistrza petersburskiego. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru 1825 roku, pod nim inicjały НГ, w otoku legenda: 1831 ГОДА.
МОНЕТА
РУБЛЬ;
Rewers:
w
wieńcu
laurowo-dębowym
ukoronowana informacja o ordynacji menniczej: ЧИСТАГО/
СЕРЕБРА/4 ЗОЛОТН./21 ДОЛЯ./С.П.Б.; Obrzeże: СЕР . 83 1/3
ПРОБЫ 4 ЗОЛ . 82 14/25 ДОЛИ; Bitkin 111 (R)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 400 zł
561. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Rubel 1843 АЧ Menniczy połyskowy
egzemplarz w pięknej wiekowej patynie z dobrze zachowanym
detalem. Bardzo atrakcyjna prezencja. Awers: orzeł Imperium wzoru
1832, między jego nogami a ogonem inicjały А-Ч, w otoku
sznurowym, w zewnętrznym otoku napis rozpoczynający się rozetą:
ЧИСТAГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ; Rewers: w wieńcu
laurowo-dębowym ukoronowany napis: РУБЛЬ/1843/СПБ; Bitkin 186
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
562. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 10 kopiejek 1827 НГ Piękny, okazowy
egzemplarz 10 kopiejek Mikołaja I. Ładna, wielokolorowa patyna
starego zbioru. Na awersie widoczne inicjały Mikołaja Graczewa.
Drugi rocznik bicia 10 kopiejek z najbardziej charakterystyczną wersją
orła Imperium Rosyjskiego. Awers: Orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru
z 1826 roku, pod nim inicjały НГ i napis 1827 ГОДА.; Rewers:
Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis: *10*/
КОПѢЕКЪ/С.П.Б.; Bitkin 144
Stan zachowania: 1

Cena wywoławcza: 1 000 zł
563. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 5 kopiejek 1831 EM, Jekater ynburg
Piękny egzemplarz. Na awersie inicjały mincmistrza Fiodora
Chwoszczyńskiego. Awers: Orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1826
roku, pod nim inicjały ФХ i napis 1831; Rewers: napis: 5/
КОПѢЕКЪ/E.M.; Bitkin 482
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
564. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 5 kopiejek 1848 HI - NGC MS64
Piękny, menniczy egzemplarz. Na awersie inicjały mincmistrza
Mikołaja Jossa. Awers: Orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1828
roku, pod nim rozdzielone ogonem inicjały HI; Rewers: w wieńcu
laurowo-dębowym ukoronowany napis: *5*/КОПѢЕКЪ/1848/С.П.Б;
Bitkin 404
NGC MS64
Cena wywoławcza: 500 zł
565. Rosja, Miko
Mikołłaj I, 5 kopiejek 1851 ПА - NGC MS64
Piękny, wyselekcjonowany egzemplarz wybity świeżym stemplem o
prezencji typowej lustrzanki. Na awersie inicjały mincmistrza Pawła
Aleksiejewa. Awers: Orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1828 roku,
pod nim rozdzielone ogonem inicjały ПА; Rewers: w wieńcu laurowodębowym ukoronowany napis: *5*/КОПѢЕКЪ/1851/С.П.Б; Bitkin 409
NGC MS64
Cena wywoławcza: 500 zł
566. Rosja, Miko
Mikołłaj I, Po
Połłuszka 1853 EM - NGC MS63 RB
Piękny egzemplarz. Patyna. Awers: ukoronowany inicjał Cara; Rewers:
ukoronowany napis ПОЛУШКА/1853./Е.М.; Bitkin 624
NGC MS63 RB
Cena wywoławcza: 300 zł

567. Rosja, Aleksander II, Bransoleta - 5 kopiejek (12 egz.)
Ciekawa kompozycja dwunastu rzadkich 5-kopiejówek z czasów
Mikołaja I i Aleksandra II, w postaci pozłacanej bransolety. Monety
dobrze zachowane, traktowane indywidualnie przedstawiają sporą
wartość kolekcjonerską. Wymiary 17,5 x 3 cm, waga 16,9 g.
Cena wywoławcza: 400 zł

568.
Rosja, Aleksander II, 5 Rubli 1862 ПФ Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Na awersie inicjały Pawła Follendorfa.
Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego, po bokach jego ogona inicjały ПФ;
Rewers: w otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1862 С.П.Б., w otoku:
ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 8
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 2 000 zł
569.
Rosja, Aleksander II, 5 Rubli 1871 HI Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Rzadszy rocznik. Awers: orzeł Imperium
Rosyjskiego, po bokach jego ogona inicjały HI; Rewers: w otoku
sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1871 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО
ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 19 (R)
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 3 000 zł

NGC MS63

570. Rosja, Aleksander II, 5 rubli 1874 HI - ex NGC MS63
Piękny menniczy egzemplarz. Moneta rzadka w takim stanie
zachowania. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego, po bokach jego
ogona inicjały HI; Rewers: w otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ
1874 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39
ДОЛЕЙ; Bitkin 22
Cena wywoławcza: 3 000 zł

Stan zachowania: 1/1-

571.
Rosja, Aleksander II, 5 Rubli 1877 HI Piękny,
okołomenniczy egzemplarz. Odmiana z inicjałami Mikołaja Jossa z
ostatniego roku sprawowania przezeń urzędu. Awers: orzeł Imperium
Rosyjskiego, po bokach jego ogona inicjały HI; Rewers: w otoku
sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1877 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО
ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 25
Cena wywoławcza: 2 000 zł
572. Rosja, Aleksander II, 5 Rubli 1877 Ładny egzemplarz.
Odmiana z inicjałami Mikołaja Jossa z ostatniego roku sprawowania
przezeń urzędu. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego, po bokach jego
ogona inicjały HI; Rewers: w otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ
1877 С.П.Б., w otoku: ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39
ДОЛЕЙ; Bitkin 25
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 2 000 zł

573.
Rosja, Aleksander II, Rubel 1859 - ods
odsłłoni
onięęcie
pomnika Miko
Mikołłaja I Wyśmienity, okołomenniczy egzemplarz.
Jedyny rubel kommemoratywny Aleksandra II rozpoczynający swoistą
serię pamiątkowych rubli rosyjskich - tzw. pomnikowych. Delikatna,
złotawa patyna. Na rewersie przedstawia pierwszy na świecie pomnik
konny, gdzie ciężar figury spoczywa tylko na tylnych nogach konia,
gdzie cała postać konna ważyła 21 ton! Awers: głowa Mikołaja I w lewo, w otoku legenda: НИКОЛАЙ I
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIИС.; Rewers: pomnik konny Mikołaja I, pod nim oznaczenie
nominału: РУБЛЬ, w otoku legenda: ИЮНЯ 25 ДНЯ 1859 ГОДА НИКОЛАЙ I ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIИС.; Bitkin 567
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 2 000 zł
574. Rosja, Aleksander II, Rubel 1877 HI Piękny egzemplarz o
bardzo ładnym detalu i wyśmienitej prezencji. Czerwonawa patyna.
Liczne drobne skaleczenia w tle, typowe dla dużych srebrnych monet.
Na awersie widoczne inicjały HI - Mikołaja Jossa - kilkukrotnie
sprawującego urząd Mincmistrza mennicy petersburgskiej. Awers:
orzeł Imperium wzoru 1832, między jego nogami a ogonem inicjały HI, w otoku sznurowym, w zewnętrznym otoku napis rozpoczynający
się rozetą: ЧИСТAГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ; Rewers:
w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis: РУБЛЬ/1877/СПБ;
Bitkin 90
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 500 zł

575. Rosja, Aleksander II, Po
Połłtina 1858 ФБ - NGC UNC
Details Moneta o pięknym, bezobiegowym detalu, niestety dawniej
wyczyszczona. Na awersie inicjały Fjodora Bljuma. Awers: w otoku
sznurowym orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1830 roku, po
bokach ogona inicjały ФБ, w zewnętrznym otoku informacje o
ordynacji menniczej: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА 10 1/2
ДОЛЕЙ; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis:
МОНЕТА/ПОЛТИНА/1858/С.П.Б.; Bitkin 52
Stan zachowania: NGC UNC Det.
Cena wywoławcza: 400 zł
576. Rosja, Aleksander II, 15 kopiejek 1861 Piękny, menniczy
egzemplarz. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1832 roku;
Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis: *15*/
КОПѢЕКЪ/1861/С.П.Б; Bitkin 290
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

577. Rosja, Aleksander II, 15 kopiejek 1879 НФ - NGC
MS66+ Okazowy, menniczy egzemplarz. Na awersie inicjały Mikołaja
Follendorfa z 2-go roku jego zarządu nad mennicą w Petersburgu.
Moneta doceniona najwyższą, spośród dotychczas nadanych notą w
NGC. Awers: Orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1832 roku, pod
nim rozdzielone ogonem inicjały НФ; Rewers: w wieńcu laurowodębowym ukoronowany napis: *15*/КОПѢЕКЪ/1879/С.П.Б; Pozycja
godna polecenia do każdego, nawet najbardziej wyszukanego pod kątem stanów zachowania, zbioru monet
rosyjskich. Bitkin 248
NGC MS66+ MAX
Cena wywoławcza: 800 zł
578.
Rosja, Aleksander II, 5 kopiejek 1855 НІ Piękny,
okołomenniczy detal. Ryski w tle. Patyna, nalot. Awers: Orzeł
Imperium Rosyjskiego wzoru z 1828 roku, pod nim rozdzielone
ogonem inicjały НI; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym
ukoronowany napis: *5*/КОПѢЕКЪ/1855/С.П.Б; Bitkin 311
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł

579. Rosja, Aleksander II, 3 kopiejki 1858 EM - rzadko
rzadkość
ść Piedfor t ex NGC MS62 BN Ogromnej
rzadkości egzemplarz piedforta 3 kopiejek z 1858 roku wybitych w Jekaterynburgu. Moneta nieopisana w
literaturze, niewystępująca w największych zbiorach muzealnych, dotychczas nienotowana na rynku aukcyjnym.
Oferowany egzemplarz został najpewniej wybity w jednym z dwóch celów - możliwe warianty to wybicie jako
moneta pokazowa o charakterze próbnym, lub wybicie jako prestiżowy prezent dla kogoś wysoce postawionego
na dworze carskim. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru 1830; Rewers: w wieńcu napis: 3/
КОПЕЙКИ/1858/Е.М.; Miedź, średnica 32 mm, waga 20,18g. Zdecydowanie polecamy ! Bitkin Stan zachowania: ex MS62 BN MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
580.
Rosja, Aleksander III, 5 Rubli 1884 Bardzo ładny
egzemplarz. Pięciorublówka bita według starego wzoru - bez głowy
cara. Awers: orzeł wzoru 1885, po bokach jego ogona inicjały АГ;
Rewers: w otoku sznurowym napis: 5 РУБЛЕЙ 1884 С.П.Б., w otoku:
ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 39 ДОЛЕЙ; Bitkin 7
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 2 000 zł

581.
Rosja, Aleksander III, 5 rubli 1888 Atrakcyjny
egzemplarz z lekkim obustronnym blaskiem. Odmiana z długą brodą.
Na obrzeżu inicjały Apollona Grasgofa. Awers: głowa Cara w prawo,
w otoku legenda: Б.М.Александр III ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКIЙ; Rewers: orzeł Imperium
Rosyjskiego, pod nim 5 РУБЛЕЙ 1888 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО
ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г); Bitkin 27
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 1 500 zł
582. Rosja, Aleksander III, 5 rubli 1889 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz ze standardowo - jak na emisje Aleksandra III - słabo
wybitym rewersem. Na obrzeżu inicjały Apollona Grasgofa. Awers:
głowa Cara w prawo, w otoku legenda: Б.М.Александр III
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКIЙ; Rewers:
orzeł Imperium Rosyjskiego, pod nim 5 РУБЛЕЙ 1889 Г.; Obrzeże:
ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г); Bitkin 33
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 1 500 zł
583. Rosja, Aleksander III, 5 rubli 1889 Bardzo atrakcyjny
egzemplarz ze standardowo - jak na emisje Aleksandra III - słabo
wybitym rewersem. Na obrzeżu inicjały Apollona Grasgofa. Awers:
głowa Cara w prawo, w otoku legenda: Б.М.Александр III
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССИЙСКIЙ; Rewers:
orzeł Imperium Rosyjskiego, pod nim 5 РУБЛЕЙ 1889 Г.; Obrzeże:
ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г); Bitkin 33
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 500 zł
584.
Rosja, Aleksander III, Rubel koronacyjny 1883
Obiegowy egzemplarz emisji pamiątkowej wydanej z okazji koronacji
Aleksandra III na Cara Wszechrosji. Patyna, nalot. Awers: głowa
Aleksandra w prawo, w otoku i niżej napis: Б.М. АЛЕКСАНДРЪ III
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖ. ВСЕРОСС./КОРОНОВАН ВЪ
МОСКВE 1883; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym regalia carskie;
Bitkin 217
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 400 zł

Stan zachowania: NGC UNC Det.

585. Rosja, Aleksander III, Rubel 1891 АГ - NGC UNC
Piękny, menniczy rubel Aleksandra III. Moneta bardzo rzadka w takim
stanie zachowania. Awers: głowa Cara w prawo, w otoku legenda:
Б.М.Александр
III
ИМПЕРАТОРЪ
И
САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССИЙСКIЙ; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego, pod nim
РУБЛЬ 1891 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21
ДОЛЯ (А Г); Bitkin 74
Cena wywoławcza: 2 000 zł
586. Rosja, Aleksander III, 20 kopiejek 1893 АГ - NGC
MS66 Ostatni rocznik 20-kopiejkówek bity za panowania Aleksandra
III. Na awersie inicjały Apollona Grasgofa. Awers: orzeł Imperium
Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, pod nim, przedzielone ogonem
inicjały mincmistrza АГ; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym
ukoronowany napis: *20*/КОПѢЕКЪ/1893/С.П.Б; Bitkin 111
NGC MS66
Cena wywoławcza: 300 zł

NGC MS67 2-MAX

587. Rosja, Aleksander III, 5 kopiejek 1882 НФ - NGC
MS67 Perfekcyjny okazowy egzemplarz 5 kopiejek Aleksandra III.
Pozycja z idealnym detalem i mocnym obustronnym połyskiem.
Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1856 roku, pod nim,
przedzielone ogonem inicjały mincmistrza НФ; Rewers: w wieńcu
laurowo-dębowym ukoronowany napis: *5*/КОПѢЕКЪ/1882/С.П.Б;
Zdecydowanie polecamy! Bitkin 141
Cena wywoławcza: 300 zł
588. Rosja, Aleksander III, 5 kopiejek 1882 НФ Wyśmienity
egzemplarz. Pięknie zachowany połysk menniczy. Patyna, nalot.
Awers: Orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1856 roku, pod nim
rozdzielone ogonem inicjały НФ; Rewers: w wieńcu laurowodębowym ukoronowany napis: *5*/КОПѢЕКЪ/1882/С.П.Б; Bitkin 141
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

589. Rosja, Aleksander III, 1 kopiejka 1887 - NGC MS
64RB Piękny menniczy egzemplarz miedzianej kopiejki. Awers: orzeł
Imperium Rosyjskiego, w otoku w ozdobnych pasach: МЕДНАЯ
РОССIЙСКАЯ МОНЕТА ОДНА КОПЕЙКА; Rewers: w otoku
perełkowym: 1/КОПЕЙКА/С.П.Б., w otoku zewnętrznym wieniec
laurowo-dębowy i napis: 1887 ГОДА; Bitkin 183
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł
590.
Rosja, Aleksander III, 1/4 kopiejki 1882 Ładny
egzemplarz rzadszego rocznika połuszek Aleksandra III. Patyna, nalot.
Awers: ukoronowany inicjał carski na gałązkach laurowej i dębowej;
Rewers: *1/4*/КОПЕЙКИ/"1882/С.П.Б.; Bitkin 205 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł

591.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 15 rubli 1897 A
AГГ Atrakcyjny
egzemplarz z dobrze zachowanym detalem, na minus ślad piłowania
na rancie. Odmiana z czterema literami zachodzącymi pod szyję cara.
Awers: głowa cara Mikołaja II w lewo, w otoku legenda:
Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.;
Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis:
15 РУБЛЕЙ 1897 Г.; Obrzeże: Чистаго золота 2 золотника 69,36
долей А•Г; Bitkin 2
Stan zachowania: 1/1-

Cena wywoławcza: 2 000 zł
592.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 15 rubli 1897 A
AГГ Atrakcyjny
egzemplarz z dobrze zachowanym detalem. Odmiana z czterema
literami zachodzącymi pod szyję cara. Awers: głowa cara Mikołaja II w
lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 15 РУБЛЕЙ 1897 Г.; Obrzeże:
Чистаго золота 2 золотника 69,36 долей А•Г; Bitkin 2
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 1 500 zł

Stan zachowania: 2+

593.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 15 rubli 1897 A
AГГ Atrakcyjny
egzemplarz z dobrze zachowanym detalem. Odmiana z czterema
literami zachodzącymi pod szyję cara. Awers: głowa cara Mikołaja II w
lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 15 РУБЛЕЙ 1897 Г.; Obrzeże:
Чистаго золота 2 золотника 69,36 долей А•Г; Bitkin 2
Cena wywoławcza: 1 500 zł
594. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 10 rubli 1898 АГ Piękny, menniczy
egzemplarz. Pierwszy rocznik 10-rublówek Mikołaja II. Na obrzeżu
inicjały Apollona Grasgofa, mincmistrza petersburskiego w latach
1883-1899. Awers: głowa cara Mikołaja II w lewo, w otoku legenda:
Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.;
Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis:
10 РУБЛЕЙ 1898 Г.; Obrzeże: Чистаго золота 1 золотникъ 78,24

доли (А•Г); Bitkin 3
Stan zachowania: 1-

Cena wywoławcza: 1 200 zł
595. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 10 rubli 1904 AP Piękny egzemplarz.
Minimalne przytarcia najwyższych partii reliefu. Awers: głowa cara
Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł
Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 10 РУБЛЕЙ
1904 Г.; Obrzeże: Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли (А•P);

Złoto .900, waga 4,31 g. Bitkin 31
Stan zachowania: 1

Cena wywoławcza: 1 200 zł

Stan zachowania: 2

596.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 10 rubli 1909 Wyśmienity,
wyselekcjonowany egzemplarz rzadkiego rocznika. Awers: głowa cara
Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł
Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 10 РУБЛЕЙ
1909 Г.; Obrzeże: Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли (Э•Б);
Bitkin 34 (R)
Cena wywoławcza: 1 200 zł

597. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 10 rubli 1910 ЭБ - rzadko
rzadkość
ść Piękny egzemplarz rzadkiego rocznika. Awers:
głowa cara Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 10 РУБЛЕЙ 1910 Г.; Obrzeże:
Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли (Э•Б); Bitkin 36 (R)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 3 000 zł

Stan zachowania: 1

598. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 10 rubli 1911 ЭБ Menniczy egzemplarz
ostatniego rocznika 10-rublówek Rosji przed rewolucją. Moneta
rzadka w takim stanie zachowania. Awers: głowa cara Mikołaja II w
lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 10 РУБЛЕЙ 1911 Г.; Obrzeże:
Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли (Э•Б); Bitkin 16
Cena wywoławcza: 1 200 zł

599. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 10 rubli 1911 ЭБ Menniczy egzemplarz
ostatniego rocznika 10-rublówek Rosji przed rewolucją. Moneta
rzadka w takim stanie zachowania. Awers: głowa cara Mikołaja II w
lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 10 РУБЛЕЙ 1911 Г.; Obrzeże:
Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли (Э•Б); Bitkin 16
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 1 200 zł
600.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 7 1/2 Rubla 1897 АГ Świetny
połyskowy egzemplarz, w dobrym mocnym drugim stanie
zachowania. Godny uwagi egzemplarz. Awers: głowa cara Mikołaja II
w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 7 РУБЛЕЙ 50 КОПЕЕК 1897 Г.;
Obrzeże: Чистаго золота 1 золотник 34,68 долей А•Г; Złoto .900,
średnica 21,3 mm, waga 6,45 g. Bitkin 17
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 500 zł

601. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1897 АГ Menniczy egzemplarz
1-go rocznika pięciorublówek Mikołaja II. Awers: głowa cara Mikołaja II
w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 5 РУБЛЕЙ 1897 Г.; Bitkin 18
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 800 zł
602. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1898 АГ Menniczy egzemplarz
2-go rocznika pięciorublówek Mikołaja II. Awers: głowa cara Mikołaja II
w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego
wzoru z 1886 roku, niżej napis: 5 РУБЛЕЙ 1898 Г.; Bitkin 20
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 900 zł

NGC MS66 2-MAX

603. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1901 ФЗ - ex NGC MS66
Wyselekcjonowany menniczy egzemplarz wyjęty z pudełka NGC
MS66. Awers: głowa cara Mikołaja II w lewo, w otoku legenda:
Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.;
Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 5
РУБЛЕЙ 1901 Г.; Bitkin 27
Cena wywoławcza: 1 000 zł

NGC MS66 2-MAX

604.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1904 AP - NGC MS66
Wyselekcjonowany menniczy egzemplarz w gradingu NGC doceniony
bardzo wysoką notą MS66. Awers: głowa cara Mikołaja II w lewo, w
otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku,
niżej napis: 5 РУБЛЕЙ 1904 Г.; Bitkin 31
Cena wywoławcza: 1 000 zł
605. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1904 AP Wyselekcjonowany
menniczy egzemplarz. Awers: głowa cara Mikołaja II w lewo, w otoku
legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku,
niżej napis: 5 РУБЛЕЙ 1904 Г.; Bitkin 31
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 900 zł

Stan zachowania: 1

606. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1909 ЭБ Menniczy przykład
późnej 5-rublówki Mikołaja II. Odmiana z inicjałami Elikuma
Babajańca. Rzadziej spotykany na rynku rocznik. Awers: głowa cara
Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł
Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 5 РУБЛЕЙ
1909 Г.; Bitkin 34 (R)
Cena wywoławcza: 1 500 zł

607. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1910 ЭБ - rzadko
rzadkość
ść - NGC AU58 Bardzo ładny egzemplarz rzadszego
rocznika "świnek". Rocznik wybity w nakładzie zaledwie lekko ponad 200 tyś. sztuk. Awers: głowa cara Mikołaja
II w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł
Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 5 РУБЛЕЙ 1910 Г.; Moneta poszukiwana w każdym
stanie zachowania. Bitkin 36 (R)
Stan zachowania: NGC AU58
Cena wywoławcza: 2 000 zł
608. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 rubli 1910 ЭБ - rzadko
rzadkość
ść Bardzo
ładny egzemplarz rzadszego rocznika "świnek". Rocznik wybity w
nakładzie zaledwie lekko ponad 200 tyś. sztuk. Awers: głowa cara
Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł
Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, niżej napis: 5 РУБЛЕЙ
1910 Г.; Moneta poszukiwana w każdym stanie zachowania. Bitkin 36
(R)
Stan zachowania: 2+

Cena wywoławcza: 1 500 zł
609.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel koronacyjny 1896 Ładny
egzemplarz rubla koronacyjnego Mikołaja II, dobrze zachowany detal i
obustronny lekki połysk menniczy. Pierwsza z emisji pamiątkowych
ostatniego Cara Imperium Rosyjskiego, który bił swoje monety. Na
obrzeżu inicjały mincmistrza petersburskiego Apollona Grasgofa.
Awers: głowa Cara w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС * КОРОНОВАНЪ в
МОСКВЕ 1896 Г. *; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym atrybuty
koronacyjne Carów; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА
21 ДОЛЯ (А.Г); Bitkin 322
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 600 zł
610. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1897 АГ Wyśmienicie zachowany
egzemplarz. Na obrzeżu inicjały Apollona Grasgofa. Awers: głowa
Cara w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego,
pod nim РУБЛЬ 1897 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4
ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (АГ); Bitkin 41
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 300 zł

611. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1898 АГ - Ods
Odsłłoni
onięęcie pomnika Aleksandra II NGC UNC Piękny,
menniczy egzemplarz z drobnymi ryskami w tle. Patyna, nalot. Moneta wybita dla upamiętnienia odsłonięcia
pomnika Aleksandra II na moskiewskim Kremlu. Budowli zapoczątkowanej jeszcze przez Aleksandra III. Budowli
tak monumentalnej, że pomimo obalenia samego pomnika w 1918 roku, całość konstrukcji była rozbierana przez
10 lat! Jest to zarazem pierwszy spośród prawdziwie kommemoratywnych rubli mikołajewskich, wybity w dwa
lata po emisji koronacyjnej. Co interesujące, w odróżnieniu od emisji Aleksandra II, na awersie widnieją
informacje o narodzinach i śmierci upamiętnionego. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 5.000 egzemplarzy, co
sprawia, że wraz z drugim rublem pomnikowym wyemitowanym przez Mikołaja jest to rubel pamiątkowy o
najniższym nakładzie. Awers: głowa Aleksandra II w lewo, w otoku legenda: РОДИЛСЯ 17 АПРЕЛЯ 1818
ГОДА СКОНЧАЛСЯ I МАРТА 1881 ГОДА АЛЕКСАНДРЪ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОССIЙСКIЙ; Rewers: widok pomnika Aleksandra II, pod nim oznaczenie nominału РУБЛЬ., w otoku
legenda: ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ III ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II/ЗАЛОЖЕНЪ В 1893
ГОДУ ОТКРЫТЪ В 1898 ГОДУ ВЪ КРЕМЛЕ МОСКОВСКОМЪ; Bitkin 323
Stan zachowania: NGC UNC Det.
Cena wywoławcza: 6 000 zł
612.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1906 ЭБ Ładny egzemplarz,
rzadki rocznik. Na obrzeżu inicjały Elikuma Babajanca. Awers: głowa
Cara w lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego,
pod nim РУБЛЬ 1906 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4
ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (Э Б); Bitkin 60 (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 1 000 zł
613. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1907 ЭБ Obiegowy egzemplarz
rzadszego w handlu rocznika. Patyna, nalot. Awers: głowa Cara w
lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego,
pod nim РУБЛЬ 1907 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4
ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (Э Б); Bitkin 61
Stan zachowania: 3/3Cena wywoławcza: 100 zł
614.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1909 ЭБ Ładny egzemplarz
rzadkiego rubla. Rocznik wybity w nakładzie zaledwie 50 011 sztuk.
Patyna, nalot. Awers: głowa Cara w lewo, w otoku legenda:
Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ-И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.;
Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego, pod nim РУБЛЬ 1909 Г.;
Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (Э Б); Bitkin
63 (R)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 1 200 zł

615. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1912 ЭБ - ods
odsłłoni
onięęcie pomnika Aleksandra III NGC AU Piękny,
okołomenniczy egzemplarz z drobnymi ryskami w tle. Patyna, nalot. Moneta wybita dla upamiętnienia
odsłonięcia pomnika Aleksandra III w Moskwie. Jest to zarazem ostatni spośród kommemoratywnych rubli
poświęconych pomnikom. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 5.000 egzemplarzy, co sprawia, że wraz z
drugim rublem pomnikowym wyemitowanym przez Mikołaja jest to rubel pamiątkowy o najniższym nakładzie.
Awers: głowa Aleksandra III w lewo, w otoku legenda: РОДИЛСЯ 26 ФЕВРАЛЯ 1845 ГОДА ВЪ БОЗЕ
ПОЧИЛЪ 20 ОКТ. 1894 ГОДА АЛЕКСАНДРЪ III ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ;
Rewers: widok pomnika Aleksandra III, pod nim oznaczenie nominału РУБЛЬ., w otoku legenda: СООРУЖЕНЪ
ЛЮБОВЬЮ НАРОДА ВЪ МОСКВЕ ИМПЕРАТОРОМЪ НИКОЛАЕМЪ II ОТКРЫТЪ ВЪ 1912 Г.; Bitkin 330 (R)
Stan zachowania: NGC AU Det.
Cena wywoławcza: 10 000 zł

616. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1912 - 100-lecie wojny ojczy
ojczyźźnianej NGC MS63 Wyśmienicie
zachowany egzemplarz, świeży połysk na całej powierzchni, delikatna, stara patyna. Rzadki rubel pamiątkowy
wybity z okazji 100 lecia zwycięskiej Wojny Ojczyźnianej 1812 roku, nazywany potocznie rublem Borodino,
gdzie miała miejsce największe bitwa tej wojny. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 26 tyś. egz. Ogromna
rzadkość w menniczym stanie zachowania. Polecamy do najlepszych kolekcji. Awers: Orzeł Imperium
Rosyjskiego na tle globu ukoronowanego koroną carską ze wstęgami orderowymi, dookoła herby sześciu krajów
Imperium przedzielone oznaczeniem nominału РУБЛЬ; w otoku legenda: АЛЕКСАНДРЪ I БОЖIЕЮ
МИЛОСТIЮ ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ; Rewers: napis w 7 wierszach: 1812/
СЛАВНЫЙ ГОДЪ/СЕЙ МИНУЛЪ,/НО НЕ ПРОЙДУТЪ/СОДЕЯННЫЕ ВЪ/НЕМЪ ПОДВИГИ/1912; Obrzeże:
ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ (Э.Б); Bitkin 334
Stan zachowania: NGC MS63
Cena wywoławcza: 4 000 zł

617.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1913 300-lecie dynastii
Romanowów - stempel g
głę
łęboki
boki NGC MS63 Menniczy przykład
rubla kommemoratywnego wybitego na 300-lecie panowania w Rosji
dynastii Romanowów, z której pierwszym carem był Michał I
Romanow a ostatnim Mikołaj II. Co ciekawe dynastia ta, w linii męskiej
zakończyła się śmiercią Piotra II, zaś jego następca Piotr III był
zaledwie spokrewniony z dynastią, jednak zrezygnował z nazwiska
rodowego i przyjął nazwisko swego dziada Piotra I. Moneta o pięknej
prezencji, w lekko złotawej patynie podkreślającej relief. Awers: orzeł
Imperium, nad nim napis РУБЛЬ, niżej daty 1613-1913; Rewers:
popiersia Michała Fiodorowicza Romanowa i Mikołaja II 3/4 w prawo
w podwójnym otoku; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА
21 ДОЛЯ (В.С); Bitkin 336
NGC MS63
Cena wywoławcza: 800 zł
618.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel 1913 300 lecie dynastii
Romanowów - stempel p
płłytki Wyśmienity egzemplarz rzadszej
wersji rubla wybitego z okazji 300 lecia panowania dynastii. Odmiana
wybita tzw. płytkim stemplem. Awers: orzeł Imperium, nad nim napis
РУБЛЬ, niżej daty 1613-1913; Rewers: popiersia Michała
Fiodorowicza Romanowa i Mikołaja II 3/4 w prawo w podwójnym
otoku; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДОЛЯ
(В.С); Bitkin 335
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 800 zł

619. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Rubel pami
pamiąątkowy na 200-lecie bitwy nad Gangutem 1914 - NGC UNC
Details rzadko
rzadkość
ść Wyśmienity egzemplarz z drobnymi, delikatnymi ryskami w tle. Moneta o urzekającej historii,
niespotykanej w przypadku innych monet rosyjskich. Emisja kommemoratywna, ostatnia z tego typu wybitych w
okresie istnienia Imperium Rosyjskiego. Wykonana w 1914 roku, pierwotnie jako emisja pamiątkowa z okazji
przyjęcia do służby nowego pancernika o nazwie przypominającej bitwę morską 1714 roku, uważaną
powszechnie do dziś za pierwszą poważną wiktorię rosyjskiej floty. Przyjęcie do służby pancernika miało
stanowić ogromne święto, jednak z uwagi na wybuch I Wojny Światowej jednostka została przyjęta do służby
bez większych obchodów (sama jednostka służyła we flocie Rosyjskiej, a następnie radzieckiej aż do lat 50-tych
otrzymując miano Rewolucji Październikowej, co dodatkowo stanowiło wyróżnienie dla jednostki). Mimo to, z
uwagi na wybicie już monet przygotowanych na wielkie święto 200-lecia wielkiej wiktorii floty imperialnej pod
półwyspem Hanko, ruble pamiątkowe zostały wypuszczone do obiegu w nakładzie 30.000 egzemplarzy.
Następnie, w roku 1916 na zamówienie Wielkiego Księcia Siergieja Michajłowicza wykonano w mennicy dobicie
monety w nakładzie 300 egzemplarzy - 50 dla Księcia, 85 dla sztabu floty i 165 dla dworu carskiego. Za projekt
monety odpowiedzialny był starszy medalier Mennicy w Petersburgu - Piotr Stadnickij. Ta barwna postać artysty
-rzeźbiarza i wieloletniego medaliera mennicy petersburgskiej zdawała się być gwarancją wyśmienitego
projektu, który urzeka swą przemyślaną prostotą na tle innych rubli pamiątkowych. Była to jednakże ostatnia
praca tego artysty wykonana dla mennicy. Już w tym roku (1914) zaprzestał on pracy przy ważnych projektach.
Co ciekawe, na samej monecie nie widać oznaczeń artysty, a jedynie na obrzeżu widnieją inicjały mincmistrza
mennicy w Piotrogrodzie - Wiktora Smirnova sprawującego swój urząd w latach 1912-1917 Sam projekt
monety wyraźnie wyróżnia się na tle innych pamiątkowych emisji mikołajewskich, podkreślając przez prostą, acz
pięknie wyłuszczoną symbolikę swój charakter - np. poprzez zaznaczenie na awersie kart z falami jako
symbolicznego nawiązania do morskiej potęgi Imperium, które poprzez upamiętnienie pierwszej wiktorii floty
carskiej podkreślało swój mocarstwowy charakter, czy poprzez umieszczenie popiersia Piotra I w wieńcu
laurowym - symbolu zwycięstwa. Awers: Orzeł Imperium stylizowany na herb z okresu Piotra I, trzymający w
szponach i dziobach cztery karty z falami symbolizujące cztery morza do których dostęp miała Rosja (Białego,
Bałtyckiego, Czarnego i Oceanu Spokojnego), niżej napis: МОНЕТА РУБЛЬ; Rewers: popiersie Piotra I
antykizowane w zbroi łuskowej, z płaszczem spiętym rozetowym klejnotem, w wieńcu laurowym, w prawo,
dookoła w otoku zewnętrznym napis: ГАНГУТЪ/27 IЮЛЯ-1714 - 1914 Obrzeże: napis dookolny (В.С.)
ЧИСТАГО CEPEБPA 4 ЗОЛОТНИКА 21 ДOЛА; Moneta brakująca w większości, nawet mocno
zaawansowanych kolekcji. Pomimo sprzedaży w czasach ZSRR wielu egzemplarzy na rynek
zachodnioeuropejski, moneta sporadycznie notowana na aukcjach światowych - zaledwie kilka notowań rocznie,
gdzie ich ilość z uwagi na przepisy rosyjskie zapewne się nie zwiększy. Pozycja zdecydowanie godna polecenia,
na rynku polskim praktycznie niemożliwa do pozyskania. Bitkin 337 (R2)
Stan zachowania: UNC Det.
Cena wywoławcza: 20 000 zł

PCGS MS62

620. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 50 kopiejek 1896 * - PCGS MS62
Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Odmiana z gwiazdką na obrzeże
wybita w Brukseli. Piękna, złotawa patyna. Awers: głowa Mikołaja II w
lewo, w otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego,
pod nim 50 КОПЕЕКЪ 1896 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2
ЗОЛОТНИКА 10,5 ДОЛЕЙ *; Bitkin 196
Cena wywoławcza: 1 000 zł

Stan zachowania: 1

621.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 50 kopiejek 1899 * Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Odmiana z gwiazdką na obrzeże wybita w
Brukseli. Piękna, złotawa patyna. Awers: głowa Mikołaja II w lewo, w
otoku legenda: Б.М.НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.; Rewers: orzeł Imperium Rosyjskiego, pod nim 50
КОПЕЕКЪ 1899 Г.; Obrzeże: ЧИСТАГО СЕРЕБРА 2 ЗОЛОТНИКА
10,5 ДОЛЕЙ *; Bitkin 200
Cena wywoławcza: 800 zł
622. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 20 kopiejek 1910 ЭБ - NGC MS66
Piękny, wyselekcjonowany egzemplarz 20-kopiejkówki z inicjałami
Elikuma Babajańca na awersie. Moneta doceniona jedną z wyższych
not spośród ocenionych przez firmę NGC. Awers: Orzeł Imperium
Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, pod nim rozdzielone ogonem inicjały
ЭБ; Rewers: w wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis: *20*/
КОПѢЕКЪ/1910/С.П.Б; Bitkin 110
NGC MS66 2-MAX
Cena wywoławcza: 200 zł
623. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 20 kopiejek 1917 - rzadko
rzadkość
ść Ładny
egzemplarz w ciemnej patynie. Ostatni rocznik 20-kopiejkówek
Imperium Rosyjskiego. Na awersie widoczne inicjały Wiktora
Smirnowa - ostatniego mincmistrza mennicy w Petersburgu za
czasów panowania w Rosji Romanowów. Awers: orzeł państwowy
wzoru 1882, między nogami, a ogonem inicjały B-C; Rewers: w
wieńcu laurowo-dębowym ukoronowany napis: *20*/КОПѢЕКЪ/1917;
Bitkin 119 (R1)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 300 zł
624. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 kopiejek 1903 AP - NGC MS67
Wyśmienity egzemplarz doceniony bardzo wysoką oceną przez NGC.
Na awersie inicjały Aleksandra Riedki - mincmistrza petersburskiego z
lat 1901-1905. Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886
roku, pod nim, przedzielone ogonem inicjały mincmistrza AP; Rewers:
w
wieńcu
laurowo-dębowym
ukoronowany
napis:
*5*/

КОПѢЕКЪ/1903/С.П.Б; Bitkin 180
NGC MS67 2-MAX

Cena wywoławcza: 300 zł
625. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 kopiejek 1906 ЭБ - NGC MS65
Pozycja z idealnym detalem i mocnym obustronnym połyskiem.
Awers: orzeł Imperium Rosyjskiego wzoru z 1886 roku, pod nim,
przedzielone ogonem inicjały mincmistrza ЭБ; Rewers: w wieńcu
laurowo-dębowym ukoronowany napis: *5*/КОПѢЕКЪ/1906/С.П.Б;
Bitkin 183
NGC MS65
Cena wywoławcza: 200 zł
626. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Zestaw 5 kopiejek 1905-1911 (3
egz) Piękne egzemplarze z 3 różnych roczników. Patyna, nalot.
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 300 zł

627. Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 kopiejek 1911 - NGC MS65 BN
Wyśmienity, menniczy egzemplarz w czekoladowej patynie. Pierwszy
rocznik miedzianych piciokopiejkówek Mikołaja. Awers: orzeł
Imperium Rosyjskiego,w otoku w ozdobnej wstędze legenda:
МЕДНАЯ РОССIЙСКАЯ МОНЕТА ПЯТЬ КОПЕЕКЪ; Rewers: w
otoku sznurowym 5/КОПЕЕКЪ/С.П.Б.; w otoku zewnętrznym wieniec
laurowo-dębowy i napis: 1911 ГОДА; Bitkin 210
NGC MS65 BN
Cena wywoławcza: 800 zł
628.
Rosyjska okupacja F inlandii, Miko
Mikołłaj II, 20 marek
1910 Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Drobne ryski, typowe dla
miękkiego i łatwo niszczącego się złota. Okupacyjny odpowiednik
półimperiała mikołajewskiego o wadze 6,45 g złota. Awers: orzeł
okupacyjny Finlandii, pod jego łapą inicjał L, niżej napis: FINLANDSUOMI; Rewers: w otoku sznurowym napis 20/MARKKAA/1910, w
zewnętrznym
otoku
napis
rozpoczęty
rozetką:
5,806..GRM.KULTAA.0,645..GRM.KUPARIA; Bitkin 387
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł

629.
Rosja, Wojna domowa, Armawir, 3 Ruble 1918 pier wsza emisja Ładny egzemplarz rzadkiej monety lokalnej z
okresu wojny domowej w Rosji po Rewolucji. Emisja oddziału Banku
Państwowego w Armawirze - mieście na południu Imperium.
Pierwsza emisja z charakterystycznym rysunkiem orła. Patyna, nalot.
Bitkin 2 (R1)
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 800 zł
630.
ZSRR, 15 kopiejek 1927 - NGC MS67 Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Moneta doceniona najwyższą, spośród
dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Krause Y#87
NGC MS67 MAX
Cena wywoławcza: 200 zł

631. ZSRR, Czer woniec (10 rubli ) 1980 ЛМД
ЛМД,, Leningrad - NGC PF69 Ultra Cameo Wyśmienity,
okazowy egzemplarz wybity stemplem lustrzanym. Wybita w Leningradzie. Moneta, doceniona drugą
najwyższą, spośród dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC. Krause Y#85
Stan zachowania: NGC PF69 Ultra Cameo 2Cena wywoławcza: 4 000 zł
MAX
632. ZSRR, Czer woniec (10 rubli ) 1980 ММД
ММД,, Moskwa NGC MS67 Wyśmienity, okazowy egzemplarz. Moneta doceniona
drugą najwyższą, spośród dotychczas nadanych, notą w gradingu
NGC. Krause Y#85
NGC MS67 2-MAX
Cena wywoławcza: 1 500 zł

633. ZSRR, Czer woniec (10 rubli ) 1981 ЛМД
ЛМД,, Leningrad NGC MS66 PL Wyśmienity, okazowy egzemplarz. Moneta z
przedostatniego rocznika 10-rublówek. Odmiana bita w Leningradzie.
Krause Y#85
NGC MS66 PL
Cena wywoławcza: 4 000 zł

634. ZSRR, Czer woniec (10 rubli ) 1981 ММД
ММД,, Moskwa NGC MS65 Wyśmienity, okazowy egzemplarz. Moneta z
przedostatniego rocznika 10-rublówek. Odmiana bita w Moskwie.
Krause Y#85
NGC MS65
Cena wywoławcza: 1 500 zł

635. ZSRR, Czer woniec (10 rubli ) 1982 ЛМД
ЛМД,, Leningrad NGC MS66 Wyśmienity, okazowy egzemplarz. Odmiana bita w
Leningradzie. Moneta z ostatniego rocznika 10-rublówek. Krause
Y#85
NGC MS66
Cena wywoławcza: 1 800 zł

636. ZSRR, Czer woniec (10 rubli ) 1982 ММД
ММД,, Moskwa NGC MS69 Wyśmienity, okazowy egzemplarz. Moneta z ostatniego
rocznika 10-rublówek, jednocześnie wybitego w najniższym nakładzie
- zaledwie 65 tyś. egzemplarzy. Moneta, jako jedna z 2, doceniona
najwyższą, spośród dotychczas nadanych, notą w gradingu NGC.
Krause Y#85
NGC MS69 MAX
Cena wywoławcza: 2 000 zł
637.
Rumunia, 2 Bani 1900 - NGC MS63 RB Piękny,
menniczy egzemplarz rumuńskiej monety zdawkowej. Krause KM#27
NGC MS63 RB
Cena wywoławcza: 500 zł

638. Rumunia, 1 Ban 1900 - NGC MS64 RB Piękny, menniczy
egzemplarz rumuńskiej monety zdawkowej. Krause KM#26
NGC MS64
Cena wywoławcza: 500 zł

639.
USA, 5 centów 1832 Świetnie zachowany połyskowy
egzemplarz. Krause KM# 110
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 400 zł

640. USA, 1 dolar 1853, F iladelfia Złoto. Ładnie zachowany
egzemplarz, ryski w tle. Friedberg 94
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł

641. USA, Morgan dolar 1878, Carson City Piękny, menniczy
egzemplarz. Radka emisja wybita w Carson City. Pierwszy rocznik
popularnych "morganówek". Krause KM#110
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 700 zł

642.
USA, Morgan dolar 1882, Carson City Piękny,
okołomenniczy egzemplarz w ciemnej patynie. Radka emisja wybita w
Carson City. Krause KM#110
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł

643.
USA, Morgan dolar 1883, Carson City Wyśmienity,
menniczy egzemplarz. Radka emisja wybita w Carson City. Krause
KM#110
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł

644. USA, 2 Centy 1865 - NGC MS64 RB Piękny menniczy
egzemplarz 2 centów typu Union Shield. Krause KM#94
NGC MS64 RB
Cena wywoławcza: 1 000 zł

645. USA, Dolar 1923, F iladelfia - Peace Dollar NGC MS64
Piękny, menniczy egzemplarz znanej i cenionej emisji. Krause KM#150
NGC MS64
Cena wywoławcza: 200 zł

646. USA, 5 Centów 1937 Buffalo Nickel - NGC MS65
Wyśmienity, menniczy egzemplarz. Krause KM#134
NGC MS65
Cena wywoławcza: 400 zł

647.
Szwecja, Kr ystyna, 50 öre 1898 - NGC MS66
Wyśmienity egzemplarz rzadziej występującej w handlu monety.
Haljak 1283
NGC MS66
Cena wywoławcza: 300 zł

648. Szwajcaria, Talar 1559, Zurich Piękny egzemplarz bardzo
rzadkiej typologicznie pozycji.
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 1 000 zł

649.
Szwajcaria, 100 Franków 1934 Piękny egzemplarz.
Moneta wybita z okazji festiwalu strzeleckiego we Fryburgu. Złoto
.900, waga katalogowa 25,9 g. Krause X#S19
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 5 000 zł

650.
W ę gr y, Karol VI, 30 krajcarów 1740 KB Przyjemna
połyskowa moneta z dobrze zachowanym detalem. Herinek 1247
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 200 zł

651. W ę gr y, Ferdynand, Dukat 1848 Piękny, okołomenniczy
egzemplarz. Moneta rzadziej spotykana na rynku. Krause KM#425
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 000 zł

652.
W ę gr y, Franciszek Józef, 20 Franków/8 Forintów
1888 Piękny egzemplarz. Złoto .900, waga 6,45 g. Krause KM#467
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 000 zł

653. W ę gr y, 5 koron 1907 Wyśmienicie zachowany egzemplarz
5 koron 1907. 40-lecie koronacji Franciszka Józefa I
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 100 zł

654. W ielka Br ytania, 1/24 szylinga 1877 - NGC MS65 RB
Piękny, menniczy egzemplarz. Krause KM#7
NGC MS65 RB
Cena wywoławcza: 400 zł

655.
Palestyna br ytyjska, 5 Mils 1942 - NGC MS64BN
Menniczy egzemplarz monety z palestyny brytyjskiej, bardzo wysoka
nota w ngc. Nakład zaledwie 1 mln sztuk. Emisja ta w odróżnieniu od
standardowej była wybita w brązie, zamiast miedzioniklu. Było to
spowodowane niedoborem drugiego ze stopów potrzebnego do
produkcji wojennej. Krause KM#4.a
NGC MS64BN
Cena wywoławcza: 200 zł
656. Palestyna br ytyjska, 2 Mils 1945 Piękny, okołomenniczy
egzemplarz. Patyna. Krause KM#4.a
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł

657.
W ł ochy, 5 lirów 1820 Obiegowy egzemplarz rzadszej
typologicznie pozycji. Krause KM#20
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł

658.
W ł ochy, 3 Baiocchi 1849, Rzym Ładny egzemplarz.
Krause KM#23
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł

659.
Sear, Roman coins and their values Tomy I-V
Praktycznie nieużywane egzemplarze. Komplet lubianej pozycji o
charakterze korpusowym, będącym świetnym początkiem biblioteczki
dla osób chcących poznać mennictwo antyczne.
Cena wywoławcza: 300 zł

660. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Lugdunum
- rzadkie popiersie Ładny egzemplarz czwartej emisji z Lugdunum.
Rzadkie dla tej mennicy popiersie militarne. Awers: popiersie militarne
cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku
legenda: IMP C M AVR PROBVS AVG; Rewers: Abundantia stojąca w
prawo, przechyla róg obfitości, w otoku legenda: ABVNDANTIA AVG,
w odcinku IIII; Srebro bilonowe, średnica 22 mm, waga 3,66 g, oś 6 h.
RIC 59, Bastien 248 (12 egz.)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł
661. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Lugdunum
Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej emisji z Lugdunum. Awers:
popiersie cesarza w koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w
prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS AVG; Rewers: Spes
krocząca w lewo, trzyma kwiat i podnosi glob, w otoku legenda: SPES
PROBI AVG, w odcinku III; Srebro bilonowe, średnica 21,5-23 mm,
waga 3,73 g, oś 12 h. RIC 99, Bastien 324 (12 egz.)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 600 zł
662. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Lugdunum
- bardzo rzadkie popiersie Bardzo ładny egzemplarz. Rzadkie dla
tej mennicy popiersie. Pierwsza emisja Lugdunum. Awers: popiersie
militarne cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo,
w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG; Rewers: Felicitas stojąca w
prawo, trzyma długi kaduceusz i róg obfitości, w otoku legenda:
TEMPOR FELICI, w odcinku I; Srebro bilonowe, średnica 21-22 mm,
waga 4,84 g, oś 1 h. Moneta bardzo rzadka, zwłaszcza w takim stanie
zachowania. RIC 106, Bastien 209 (14 egz)
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 800 zł

663. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Lugdunum
- bardzo rzadkie popiersie Bardzo ładny egzemplarz z jednym z
najrzadszych w Lugdunum typie popiersia. Awers: popiersie cesarza w
szacie konsularnej z Wiktorią na globie, w koronie promienistej, w
lewo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS AVG; Rewers: Virtus
stojąca w lewo w tunice z odsłoniętą piersią, trzyma Wiktorię i
włócznię z tarczą, w otoku legenda: VIRTVS AVG, w odcinku IIII;
Srebro bilonowe, średnica 22 mm, waga 4,06 g, oś 12 h. Moneta
bardzo rzadka, zwłaszcza w takim stanie zachowania. RIC 111 var.
( nieopisane popiersie), Bastien 258 (7 egz)
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 1 600 zł
664.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Rzym rzadki odwrócone Z Bardzo ładny egzemplarz. Ekstremalnie rzadka
emisja. Awers: popiersie cesarza w koronie promienistej i zbroi, w
prawo, w otoku legenda: IMP PROBVS AVG; Rewers: Cesarz jadący
na koniu w lewo, trzyma długie berło i rękę w geście pozdrowienia,
przed nim siedzi jeniec, w otoku legenda: ADVENTVS AVG, w odcinku
Rᴗ•odwróconeZ; Srebro bilonowe, średnica 22 mm, waga 3,04 g, oś 6
h. RIC 157 var, Guillemain 387 (1 egz)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 400 zł
665.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Rzym nieopisany Ładny egzemplarz. Emisja z Gorgoną na tarczy nieopisana ani w RIC ani w specjalistycznym opracowaniu mennicy
rzymskiej autorstwa J. Guillemain. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
VIRTVS PROBI AVG; Rewers: cesarz jadący na koniu w lewo, trzyma
długie berło i rękę w geście pozdrowienia, przed nim siedzący jeniec,
w otoku legenda: ADVENTVS PROBI AVG, w odcinku RΔ; Srebro
bilonowe, średnica 21-25 mm, waga 3,16 g, oś 12 h. RIC 166 var,
Guillemain 150 var.
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 350 zł
666.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Rzym RZADKO
RZADKOŚĆ
ŚĆ Ładny egzemplarz. Prawdopodobnie trzeci znany
egzemplarz, zarazem jedyny znajdujący się na rynku aukcyjnym.
Awers: popiersie cesarza w koronie promienistej, zbroi i
paludamentum w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F
AVG; Rewers: Atena siedząca na tronie w sześciokolumnowej
świątyni, w otoku legenda: ROMAE AETERNAE, w odcinku R; Srebro
bilonowe, średnica 22-23 mm, waga 4,45 g, oś 12 h. RIC 190 var,
Guillemain 87 (1 egz)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł
667.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Rzym rzadko
rzadkość
ść Ładny egzemplarz ekstremalnie rzadkiej emisji. W
monografii mennicy rzymskiej egzemplarz przedstawiony z adnotacją
o 2 znanych egzemplarzach - prawdopodobnie niniejszy egzemplarz
jest trzecim znanym! Awers: popiersie cesarza w koronie promienistej,
zbroi i paludamentum, w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR
PROBVS AVG; Rewers: Cesarz stojący w lewo, trzyma długie berło i
koronuje tropajon, u którego stóp związany jeniec, w otoku legenda:
VIRTVS AVGVSTI, w odcinku RZ; Srebro bilonowe, średnica 22-23,5
mm, waga 3,77 g, oś 12 h. RIC 243 var, Guillemain 181 (2 egz.)
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
668.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Rzym SOLI INVICTO Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej emisji z
charakterystycznym przedstawieniem Sola w kwadrydze. Awers:
popiersie cesarza w szacie konsularnej i koronie promienistej,
trzymającego scipio, w lewo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS
P F AVG; Rewers: Sol w kwadrydze na wprost, w otoku legenda S-OLI
I-N-VICT-O, w odcinku R-E; Srebro bilonowe, średnica 20-21 mm,
waga 3,14 g, oś 6 h. RIC 204, Guillemain 159 (18 egz)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

669.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Rzym rzadko
rzadkość
ść Bardzo ładny egzemplarz ekstremalnie rzadkiej odmiany.
Awers: popiersie cesarza w koronie promienistej, zbroi i
paludamentum, w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS
AVG; Rewers: Cesarz stojący na wprost między dwoma sztandarami,
w otoku legenda: P M TR P COS P P, w odcinku XXIE; Srebro
bilonowe, średnica 22 mm, waga 3,84 g, oś12 h. RIC 607, Guillemain
69 (2 egz)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
670.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum
Piękny egzemplarz. Awers: popiersie cesarz w koronie promienistej,
zbroi i paludamentum, w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR
PROBVS AVG; Rewers: Sol stojący w prawo, patrzący w lewo, trzyma
glob i rękę w geście pozdrowienia, w otoku legenda: CONSERVA AVG,
w odcinku TXXT; Srebro bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 4,05 g,
oś 6 h. RIC 348
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 300 zł
671. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum bardzo rzadkie popiersie Bardzo ładny egzemplarz z jednym z
najrzadszych popiersi. Pięknie zachowane srebrzenie. Awers:
popiersie heroiczne cesarza z włócznią i aegis, w koronie promienistej,
w lewo, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG; Rewers: Sol stojący w
lewo, trzyma glob i rękę w geście pozdrowienia, w otoku legenda
CONSERVAT AVG, w odcinku TXXT; Srebro bilonowe, średnica 20-21
mm, waga 3,96 g, oś 6 h. Moneta bardzo rzadka, zwłaszcza w takim
stanie zachowania. RIC 351
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 800 zł
672. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum rzadko
rzadkość
ść Ładny egzemplarz. Prawdopodobnie trzeci znany
egzemplarz. Awers: popiersie cesarza w koronie promienistej i zbroi, w
lewo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS AVG; Rewers: Fides
stojąca w lewo między dwoma sztandarami, w otoku legenda: FIDES
MILIT, w odcinku VIXXT; Srebro bilonowe, średnica 22-25 mm, waga
4,37 g, oś 12 h. RIC 364 var.
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 700 zł
673.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum
Ładny egzemplarz rzadszej emisji. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
VIRTVS PROBI AVG; Rewers: Fides stojąca w lewo między dwoma
sztandarami, w otoku legenda: FIDES MILIT, w odcinku VIXXT; Srebro
bilonowe, średnica 21-23 mm, waga 4,73 g, oś 6 h. RIC 366
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 300 zł
674. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum rzadko
rzadkość
ść CONS II Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej emisji. Awers:
popiersie cesarza w szacie konsularnej, trzymającego scipio, w koronie
promienistej, w lewo, w otoku legenda: IMP C PROBVS AVG CONS II;
Rewers: Herkules stojący w lewo, trzyma gałązkę oliwną, maczugę i
skalp lwa, w otoku legenda: AERCVLI PACIF, w odcinku SXXT; Srebro
bilonowe, średnica 23-24 mm, waga 3,05 g, oś 12 h. RIC 378
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł
675. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum nieopisany Ładny egzemplarz. Bardzo rzadka odmiana, nieopisana w
RIC. Awers: popiersie cesarza, w koronie promienistej, zbroi i
paludamentum, w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS
AVG; Rewers: Cesarz stojący w lewo trzyma glob i długie berło, za nim
stoi Wiktoria, która koronuje go wieńcem, w otoku legenda:
RESTITVTOR SAEC, w odcinku VIXXT; Srebro bilonowe, średnica 23
mm, waga 3,61 g, oś 6 h. RIC 401 var.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł

676. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum pi
pięękny i rzadki legioni
legioniśści na tarczy Wyśmienity egzemplarz z
pięknym popiersiem z widocznymi legionistami na tarczy. Awers:
popiersie militarne cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej,
w lewo, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG; Rewers: Virtus stojąca
w tunice, z odkrytą piersią, trzyma tarczę z włócznią i Wiktorią na
globie, w otoku legenda: VIRTVS AVG, w odcinku QXXT; Srebro bilonowe, średnica 21 mm, waga 4,21 g, oś 12
h. Moneta bardzo rzadka, zwłaszcza w takim stanie zachowania. RIC 437
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 400 zł
677.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum
Ładny egzemplarz ciekawszej typologicznie emisji. Awers: popiersie
militarne cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo,
w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG; Rewers: Virtus stojąca w lewo
trzyma Wiktorię i tarczę z włócznią, w otoku legenda: VIRTVS AVG, w
odcinku QXXT; Srebro bilonowe, średnica 23 mm, waga 3,89 g, oś 6 h.
RIC 437
Stan zachowania: 3+/2Cena wywoławcza: 300 zł
678. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum rzadki Ładny egzemplarz rzadkiej emisji. Awers: popiersie cesarza w
szacie konsularnej, trzymającego scipio, w koronie promienistej, w
lewo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P AVG; Rewers:
Cesarz galopujący w prawo, przebija włócznią barbarzyńcę, który
odrzucił tarczę, w otoku legenda: VIRTVS INVIC AVG, w odcinku
TXXT; Srebro bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 3,22 g, oś 6 h. RIC
455
Stan zachowania: 3Cena wywoławcza: 500 zł
679. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum rzadko
rzadkość
ść emisja wotywna Ładny egzemplarz jednej z
najrzadszych emisji antoninianów Probusa - z inskrypcją wotywną na
rewersie. Awers: popiersie cesarza w koronie promienistej i zbroi, w
prawo, w otoku legenda: IMP C PROBVS P F AVG; Rewers: w wieńcu
laurowym legenda: VOTIS X ET XX FEL; Srebro bilonowe, średnica 22
mm, waga 4,01 g, oś 6 h. RIC 458
Stan zachowania: 3+/2-

Cena wywoławcza: 1 600 zł
680.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum
Awers: popiersie cesarza w szacie konsularnej, trzymającego scipio, w
koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda: IMP C PROBVS AVG
CONS V; Rewers: Concordia stojąca w lewo między dwoma
sztandarami, w otoku legenda: CONCORD MILIT, w odcinku PXXI, w
polach E-*; Srebro bilonowe, średnica 22-24 mm, waga 3,83 g, oś 12
h. RIC 486
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 500 zł
681. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, T icinum rzadko
rzadkość
ść Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej emisji. Awers: popiersie
cesarza w koronie promienistej i zbroi, w prawo, w otoku legenda: IMP
C PROBVS P F AVG; Rewers: Providentia stojąca w lewo, trzyma
długie berło i glob, w otoku legenda: PROVIDENT AVG, w lewym polu
B; Srebro bilonowe, średnica 22-23 mm, waga 3,52 g, oś 6 h. RIC 551
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 300 zł

682.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia UNIKAT b
błą
łąd
d PR^BVS Piękny egzemplarz. Unikatowa moneta
znana w tym jedynym egzemplarzu z błędem w legendzie awersu
PRBVS zamiast PROBVS. Egzemplarz pochodzący ze 153 aukcji
Numismatik Lanz (lot 568) z 2011 roku z ceną estymacyjną 1000
EURO. Obverse: popiersie cesarza w zbroi i koronie promienistej, w
prawo, w otoku legenda: IMP PR^BVS P F AVG; (SIC!) Revers: Spes krocząca w lewo, trzyma rąbek tuniki i kwiat,
w otoku legenda: SPE-S AVG, w odcinku XXIVI; Srebro bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 3,6 g, oś 6 h.
Niepublikowana w literaturze moneta, mogąca stanowić ozdobę każdej kolekcji monet antycznych! RIC -, Alfoldi
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 2 500 zł

683.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadko
rzadkość
ść lew Ładny egzemplarz. Wytrawiony krążek. Awers:
popiersie cesarza w szacie konsularnej, trzymającego scipio, w koronie
promienistej, w lewo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F
AVG; Rewers: Lew w koronie promienistej kroczący w prawo, w otoku
legenda: P M TRI P COS III P P, w odcinku XXIT; Srebro bilonowe,
średnica 20-22 mm, waga 3,45 g, oś 6 h. RIC 611 var., Alfoldi
047.006 (5 egz.)
Stan zachowania: 2

Cena wywoławcza: 400 zł
684.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadko
rzadkość
ść Obiegowy egzemplarz ekstremalnie rzadkiej odmiany.
Awers: popiersie militarne cesarza z włócznią, w zbroi i koronie
promienistej, w lewo, w otoku legenda: IMP C PROBVS P AVG;
Rewers: Cesarz jadący na koniu w lewo, trzyma długie berło i rękę w
geście pozdrowienia, w otoku legenda: ADVENTVS AVG, w odcinku
TXXI; Srebro bilonowe, średnica 21-22,5 mm, waga 3,9 g, oś 6 h. RIC
627 var, Alfoldi 005.022 (3 egz)
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 500 zł
685.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadkie popiersie Bardzo ładny egzemplarz z jednym z rzadszych
popiersi. Pięknie zachowane srebrzenie. Nieopisany w RIC typ
popiersia dla tej odmiany. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, widziany od tyłu, w
otoku legenda: IMP PROBVS AVG; Rewers: Cesarz jadący w lewo,
trzyma dłoń w geście pozdrowienia i długie berło, w otoku legenda:
ADVENTVS AVG, w odcinku XXIP; Srebro bilonowe, średnica 22-24
mm, waga 3,46 g, oś 11 h. Moneta bardzo rzadka w takim stanie
odmiana. RIC 628 var. ( nieopisane popiersie), Alfoldi 005.11
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 1 200 zł
686.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadko
rzadkość
ść odwrócone P Bardzo ładny egzemplarz. Nieopisana w
RIC emisja z odwróconym P na rewersie. Awers: popiersie cesarza, w
koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w prawo, w otoku
legenda: IMP C M AVR PROBVS AVG; Rewers: Cesarz ściskający rękę
Concordii, w otoku legenda: CONCORD MILIT, w odcinku XXI, w polu
odwrócone P; Srebro bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 3,62 g, oś

11 h. RIC 651 var., Alfoldi 026.056
Stan zachowania: 1-/1

Cena wywoławcza: 300 zł
687.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia
Bardzo ładny egzemplarz z dobrze zachowanym srebrzeniem. Rzadka
typologicznie pozycja (zaledwie 3 egz. u Alfoldiego). Awers: popiersie
cesarza w koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w prawo, w
otoku legenda: IMP PROBVS INV AVG; Rewers: Cesarz podający dłoń
Concordii, w otoku legenda: CONCORD MILIT, w odcinku XXI, w polu
Γ; Srebro bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 4,34 g, oś 12 h. RIC
657, Alfoldi 026.16 (3 egz)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł
688.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadki Bardzo ładny egzemplarz. Rzadka emisja notowana u
Alfoldiego w 7 egzemplarzach. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
IMP PROBVS P F AVG; Rewers: Concordia stojąca w lewo trzyma
paterę i podwójny róg obfitości, w otoku legenda: CONCORDIA AVG,
w odcinku XXI, w polu VII; Srebro bilonowe, średnica 20-22 mm, waga
3,82 g, oś 12 h. RIC 661 var., Alfoldi 022.055 (7 egz.)
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 300 zł

689.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia pi
pięękny Wyśmienity egzemplarz. Awers: popiersie cesarza w szacie
konsularnej, trzymającego scipio, w koronie promienistej, w prawo, w
otoku legenda: IMP PROBVS P F AVG; Rewers: Salus stojąca w
prawo, karmi węża z patery, w otoku legenda: SALVS AVG, w odcinku
XXI, w prawym polu S; Srebro bilonowe, średnica 20-21 mm, waga
4,03 g, oś 12 h. RIC 748 var. ( nieopisane popiersie), Alfoldi 065.013
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 1 300 zł
690.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadko
rzadkość
ść SISCIA PROBI Ogromnej rzadkości antoninian,
zwłaszcza w takim stanie. Bardzo charakterystyczna emisja,
unikatowa na tle mennictwa tego okreus. Awers: popiersie cesarza w
zbroi i koronie promienistej, w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR
PROBVS AVG; Rewers: Personifikacja Siscii siedząca między dwoma
bóstwami rzek - Sawą i Kolapis, w otoku legenda: SISCIA PROBI
AVG, w odcinku XXIT; Srebro bilonowe, średnica 20-21 mm, waga 3,42 g, oś 7 h. Moneta bardzo rzadka,
zwłaszcza w takim stanie odmiana. RIC 765, Alfoldi 069.003
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 2 000 zł
691.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia rzadki Bardzo ładny egzemplarz rzadkiej odmiany z mennicy
stołecznej. Awers: popiersie cesarza w szacie konsularnej,
trzymającego scipio, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
IMP C PROBVS P F AVG; Rewers: Wiktoria galopująca w bidze w
prawo, w otoku legenda: VICTORIAE AVG, w odcinku XXIVI; Srebro
bilonowe, średnica 20-22,5 mm, waga 3,36 g, oś 12 h. RIC 796,
Alfoldi 089.007 (6 egz.)
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 800 zł
692.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Siscia bardzo rzadkie popiersie Ładny egzemplarz z rzadkim popiersiem.
Patyna, nalot. Nieopisany w RIC typ popiersia dla tej odmiany. Awers:
popiersie militarne cesarza z włócznią, w koronie promienistej, w lewo,
w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P AVG; Rewers: Mars
kroczący w prawo, trzyma włócznię i tropajon, w otoku legenda:
VIRTVS PROBI AVG, w odcinku XXI; Srebro bilonowe, średnica 22
mm, waga 4,26 g, oś 5 h. RIC 816 var. ( nieopisane popiersie), Alfoldi
096.138
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
693. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika rzadko
rzadkość
ść BONO ET INVICTO Obiegowy egzemplarz. Nieopisany
w RIC wariant legendy dla tej odmiany. Awers: popiersie cesarza w
koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w prawo, w otoku
legenda: BONO ET INVICTO PROBO P F AVG; Rewers: Providentia
stoi w prawo, trzyma dwa sztandary, naprzeciw niej stoi Sol trzymając
glob i rękę w geście pozdrowienia, w otoku legenda PROVIDEN
DEOR, w odcinku KAΔ, w polu *; Brąz, średnica 21 mm, waga 2,76 g,
oś 12 h. RIC 850 var.
Stan zachowania: 3Cena wywoławcza: 300 zł
694. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika rzadki Ładny egzemplarz. Rzadka odmiana legendy. Awers: popiersie
cesarza w koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w prawo, w
otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F INVICT AVG; Rewers:
Cesarz otrzymujący glob od Jupitera, w otoku legenda: RESTITVTOR
ORBIS, w odcinku KA•Δ•, w polu MS; Srebro bilonowe, średnica 24
mm, waga 3,72 g, oś 6 h. RIC 858 var
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 400 zł

695. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika bardzo rzadkie popiersie Bardzo ładny egzemplarz z jednym z
najrzadszych popiersi w szacie konsularnej, bez scipio. Awers:
popiersie cesarza w szacie konsularnej i koronie promienistej, w lewo,
w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Sol w
kwadrydze na wprost, w otoku legenda: SOLI INVICTO, w odcinku
KAB; Srebro bilonowe, średnica 22-23 mm, waga 3,61 g, oś 6 h.
Moneta bardzo rzadka, zwłaszcza w takim stanie zachowania. RIC
861 var. ( nieopisane popiersie)
Stan zachowania: 2+/1Cena wywoławcza: 1 200 zł
696. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika rzadko
rzadkość
ść Ładny egzemplarz. Prawdopodobnie trzeci znany
egzemplarz tego typu. Awers: popiersie cesarza w szacie konsularnej,
trzymającego scipio, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
IMP C M AVR PROBVS PIVS AVG; Rewers: Sol w kwadrydze na
wprost, w otoku legenda: SO-LI INVICTO, w odcinku KA•A•; Srebro
bilonowe, średnica 24 mm, waga 3,9 g, oś 12 h. RIC 865 var
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 350 zł
697. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika rzadko
rzadkość
ść PIVS Bardzo ładny egzemplarz. Nieopisana w RIC
odmiana dla tego typu popiersia. Zaledwie 5 znany egzemplarz tego
typu! Awers: popiersie cesarza w zbroi i koronie promienistej, w
prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS PIVS AVG; Rewers:
Sol w kwadrydze na wprost, w otoku legenda: SOLI INVICT-O, w
odcinku KA•Δ•; Srebro bilonowe, średnica 22-24 mm, waga 4,14 g, oś 5 h. RIC 865 var (unlisted bust)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 800 zł
698. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika bardzo rzadki Ładny egzemplarz. Rzadka odmiana legendy. Awers:
popiersie cesarza, w koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w
prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS INVICT AVG;
Rewers: Sol w kwadrydze na wprost, w otoku legenda: SOLI INVICTO,
w odcinku KAΔ; Srebro bilonowe, średnica 22-23 mm, waga 3,68 g,
oś 12 h. RIC 867 var.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł
699.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika
Bardzo ładny egzemplarz. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz galopujący w prawo,
przebija włócznią barbarzyńcę, który odrzucił tarczę, w otoku legenda:
VIRTVS PROBI AVG, w odcinku KA•Γ•; Srebro bilonowe, średnica 2122 mm, waga 3,88 g, oś 12 h. RIC 877
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł
700. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika rzadko
rzadkość
ść PERPETVO IMP Bardzo ładny egzemplarz z ekstremalnie
rzadko spotykaną legendą. Odmiana nieopisana w RIC, najbardziej
zbliżona do RIC 884. Awers: popiersie militarne cesarza z włócznią i
tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda: PERPETVO
IMP PROBO AVG; Rewers: Cesarz galopujący w prawo, przebija
włócznią barbarzyńcę, który odrzucił tarczę, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG, w odcinku KAB; Srebro
bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 3,16 g, oś 6 h. Moneta z uwagi na swą wyjątkowość godna polecenia
nawet do najbardziej zaawansowanych kolekcji monet antycznych. RIC 884 var.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 200 zł
701. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika rzadko
rzadkość
ść DEO ET DOMINO Ładny egzemplarz ekstremalnie
rzadkiej emisji z legendą DEO ET DOMINO. Odmiana sporadycznie
spotykana na rynku ogólnoświatowym, praktycznie nieosiągalna w
Polsce. Awers: popiersie cesarza w szacie konsularnej, trzymającego
scipio, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda: DEO ET
DOMINO PROBO INVICTO AVG; Rewers: Cesarz galopujący w prawo, przebija włócznią barbarzyńcę, który
odrzucił tarczę, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG, w odcinku KAΓ; Srebro bilonowe, średnica 22-24 mm,
waga 3,73 g, oś 6 h. Moneta bardzo rzadka, mogąca stanowić ozdobę nawet najbardziej zaawansowanych
zbiorów monet antycznych, a zwłaszcza III wieku. RIC 885
Stan zachowania: 2-/2
Cena wywoławcza: 1 200 zł

702. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Serdika pi
pięękny Pięknie zachowany egzemplarz. Awers: popiersie militarne
cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku
legenda: IMP C M AVR PROBVS P AVG; Rewers: Cesarz na koniu
jadący w lewo, trzyma długie berło i rękę w geście pozdrowienia,
przed nim siedzący jeniec, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG, w
odcinku KAB; Srebro bilonowe, średnica 22 mm, waga 4,17 g, oś 12 h.
RIC 888
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
703. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Kyzikos rzadko
rzadkość
ść Ekstremalnie rzadki egzemplarz. Jedna z najciekawszych
typologicznie emisji Kyzikos. Ciekawa tarcza z przedstawieniem
Cesarza przebijającego włócznią barbarzyńcę. Awers: popiersie
militarne cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo,
w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz na
koniu w lewo, przebijający włócznią klęczącego barbarzyńcę, który
odrzucił tarczę, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG, w odcinku
XXIMC, w polu Q; Srebro bilonowe, średnica 21 mm, waga 3,59 g, oś
12 h. RIC 912 Corr.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 500 zł
704. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Kyzikos drugi znany egzemplarz Ładny egzemplarz. Ogromnej rzadkości
moneta, prawdopodobnie drugi znany egzemplarz tej odmiany.
Pięknie widoczne przedstawienie na tarczy. Awers: popiersie militarne
cesarza z włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku
legenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz jadący na
koniu w lewo, trzyma długie berło i rękę w geście pozdrowienia, przed nim siedzi jeniec, w otoku legenda:
VIRTVS PROBI AVG, w odcinku A; Srebro bilonowe, średnica 22-23 mm, waga 4,01 g, oś 6 h. RIC 913 var
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 700 zł
705. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Kyzikos pi
pięękny Piękny egzemplarz. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz jadący na koniu w
lewo, trzyma długie berło i rękę w geście pozdrowienia, przed nim
siedzi jeniec, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG, w odcinku
XXIMC, w polu Z; Srebro bilonowe, średnica 22 mm, waga 3,27 g, oś 3
h. RIC 913
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 300 zł
706.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Kyzikos
Bardzo ładny egzemplarz. Awers: popiersie militarne cesarza z
włócznią i tarczą, w koronie promienistej, w lewo, w otoku legenda:
IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz jadący na koniu w
lewo, trzyma długie berło i rękę w geście pozdrowienia, u jego stóp
związany jeniec, w otoku legenda: VIRTVS PROBI AVG, w odcinku
XXIMC, w polu B; Srebro bilonowe, średnica 24 mm, waga 4,2 g, oś 6
h. RIC 913
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
707. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Antiochia niepublikowany Bardzo ładny egzemplarz z dobrze zachowanym
srebrzeniem. Nieopisany i niepublikowany w literaturze typ. Awers:
popiersie cesarza w koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w
prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers:
Cesarz otrzymujący Wiktorię od Jupitera, w otoku legenda:
CLEMENTIA TEMP, w odcinku XXI, w polud odwrócone Z; Srebro bilonowe, średnica 21 mm, waga 3,2 g, oś 12
h. RIC 922 var
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł

708. Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, 4 mennica
Bardzo ładny egzemplarz z jednym z najrzadszych popiersi. Pięknie
zachowane srebrzenie. Emisja czwartej mennicy. Awers: popiersie
cesarza w koronie promienistej, zbroi i paludamentum, w prawo, w
otoku legenda: IMP C M AVR PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz
odbierający Wiktorię od Jowisza, w otoku legenda: CLEMENTIA TEMP,
w odcinku XXI, w polu E•; Srebro bilonowe, średnica 20,5 mm, waga
3,57 g, oś 12 h. RIC 922
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
709.
Cesarstwo Rzymskie, Probus, Antoninian, Tr ypolis
Bardzo ładny egzemplarz. Rzadko spotykana na polskim rynku
aukcyjnym mennica. Awers: popiersie cesarza, w koronie promienistej,
zbroi i paludamentum, w prawo, w otoku legenda: IMP C M AVR
PROBVS P F AVG; Rewers: Cesarz odbierający glob od Jupitera, w
otoku legenda: CLEMENTIA TEMP•, w odcinku XXI, w polu *; Srebro
bilonowe, średnica 21-22 mm, waga 4,27 g, oś 6 h. RIC 927
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
710.
Republika Rzymska, M. Volteius, Denar - dzik
er ymantejski Obiegowy egzemplarz rzadkiego typologicznie denara.
Emisja M. Volteiusa z 78 roku p.n.e. Patyna, nalot. Graffiti nad dzikiem.
Awers: głowa Herkulesa w skalpie lwa, w prawo; Rewers: dzik
erymantejski biegnący w prawo, w odcinku legenda: []VOLTEI•M;
Srebro, średnica 17,5 mm, waga 3,4 g, oś 12 h. RRC 385
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 150 zł
711. Cesarstwo Rzymskie, Zestaw 12 sesterców Atrakcyjne
egzemplarze z dobrze zachowanym detalem i przyjemną dla oka
prezencją. Część bardzo rzadkich typologicznie. Zestaw mogący
stanowić dobry zaczątek do zbioru monet Cesarstwa Rzymskiego, lub
materiał do wymian kolekcjonerskich. Zdecydowanie polecamy.
Stan zachowania: 3- do 3/3+
Cena wywoławcza: 1 000 zł
712.
Celtowie, Na
Naśśladownictwo drachmy macedo
macedońńskiej
Ciekawa pozycja, dość dobra stylistycznie. Patyna, nalot. Awers:
zbarbaryzowane popiersie Heraklesa w skalpie lwa, w prawo; Rewers:
zbarbaryzowana postać Zeusa na tronie, w lewo, trzymającego orła;
Srebro, średnica 16 x 17 mm, waga 3,11 g, oś 11 h.
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 200 zł
713. Insurekcja ko
kośściuszkowska, 4 zzłłote 1794 - (1)(N) GDA 64EPQ Rewelacyjnie zachowany egzemplarz banknotu
Insurekcji Kościuszkowskiej o nominale 4 złotych autorstwa Karola M.
Grölla. Papier czerpany kartonowy o odcieniu kremowym, produkcji
Fabryki Papieru w Jeziornie koło Warszawy. Banknot z serii N
pierwszej emisji. Banknot w obiegu od 17 września 1794 do 6
listopada 1794. Miłczak A11a
GDA 64EPQ
Cena wywoławcza: 400 zł
714.
Kowno 2 marki 1918 A Banknot w dobrym stanie
zachowania o atrakcyjnej prezencji. Pionowe złamanie nieznacznie
widoczne pod światło, ukryte poprzez umiejętny zabieg konserwacji.
Miłczak K3
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
715. II RP, 10 marek polskich 1916, Genera
Generałł Bardzo dobrze
zachowany banknot o żywej kolorystyce druku. Egzemplarz o
atrakcyjnej prezencji z jednym pionowym złamaniem. Banknot
nieznanego autorstwa, znak wodny - kółeczka i czteroramienne
gwiazdy. Banknoty Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono do
obiegu 26 kwietnia 1917, za emisję ich odpowiadała Polska Krajowa
Kasa Pożyczkowa. Miłczak 13b
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł

716.
II RP, 2 marki 1916 B Genera
Generałł - PMG 65EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Banknot
nieznanego autorstwa, znak wodny kółeczka i czteroramienne
gwiazdy. Banknoty Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono do
obiegu 26 kwietnia 1917, za emisję ich odpowiadała Polska Krajowa
Kasa Pożyczkowa. Miłczak 9b
PMG 65EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
717. II RP, 1 marka polska 1916 B Genera
Generałł - GDA 64EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku
doceniony bardzo wysoką notą przez GDA. Egzemplarz w gradingu z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Banknot
nieznanego autorstwa, znak wodny kółeczka i czteroramienne
gwiazdy. Banknoty Generalnego Gubernatorstwa wprowadzono do
obiegu 26 kwietnia 1917, za emisję ich odpowiadała Polska Krajowa
Kasa Pożyczkowa. Miłczak 9b
GDA 64EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
718.
II RP, 1.000 marek polskich 1919 I SERJA DB PMG65 EPQ Wyśmienicie zachowany banknot o idealnej żywej
kolorystyce druku doceniony bardzo wysoką notą przez PMG.
Egzemplarz w gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową
jakość papieru, oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu
poprawę jakości. Banknot nieznanego autorstwa grafików drukarni
wiedeńskiej, znak wodny - siatka z kwadratów o zaokrąglonych
rogach. Banknoty waluty markowej wprowadzono do obiegu 5
grudnia 1919 roku, emitentem był wojenny twór Polska Krajowa Kasa
Pożyczkowa przejęty po zakończeniu wojny przez rząd Polski i
traktowany jako instytucja przejściowa. Miłczak 29b
PMG 65 EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
719. II Rzeczpospolita, 1000 marek polskich 1919, Ser. I
Banknot w wizualnie nienagannej kondycji. Papier sztywny,
szeleszczący. Brak większych oznak obiegu, jednak wprawne oko
dostrzeże drobne wskazówki świadczące o przebytej umiejętnej
konserwacji. Banknot autorstwa Adama Półtawskiego, znak wodny siatka pszczela. Miłczak 22b
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
720. II Rzeczpospolita, 1000 marek polskich 1919, III Ser.
A Banknot w wizualnie nienagannej kondycji. Papier sztywny,
szeleszczący, słabo widoczne pionowe złamanie. Brak większych
oznak obiegu, jednak wprawne oko dostrzeże drobne wskazówki
świadczące o przebytej umiejętnej konserwacji. Banknot autorstwa
Adama Półtawskiego, znak wodny - orły . Miłczak 22i
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
721. II RP, 20 marek polskich 1919 IC Banknot w wizualnie
dobrej kondycji. Papier sztywny, szeleszczący, widoczne jedno
pionowe złamanie. Poddany konserwacji. Banknot autorstwa Adama
Półtawskiego, znak wodny - siatka pszczela. Miłczak 21d
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
722. II RP, 100.000 marek polskich 1922 C Bardzo dobrze
zachowany banknot w stanie bliskim emisyjnemu. Minus za
przytępione rogi, papier sztywny, szeleszczący, o dobrej jakości
kolorystyce. Banknot nieznanego autorstwa grafików PZGR, znak
wodny - regularna plecionka z pasków. Banknoty wprowadzono do
obiegu 16 listopada 1923 roku, emitentem był wojenny twór Polska
Krajowa Kasa Pożyczkowa przejęty po zakończeniu wojny przez rząd
Polski i traktowany jako instytucja przejściowa. Miłczak 35
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

723. II RP, 50.000 marek 1922 T Bardzo dobrze zachowany
banknot w stanie emisyjnym. Ewentualny mały minus za przytępione
rogi, papier sztywny, szeleszczący, o dobrej jakości kolorystyce.
Banknot nieznanego autorstwa grafików PZGR, znak wodny regularna plecionka z pasków. Banknoty wprowadzono do obiegu w
październiku 1923 roku, emitentem był wojenny twór Polska Krajowa
Kasa Pożyczkowa przejęty po zakończeniu wojny przez rząd Polski i
traktowany jako instytucja przejściowa. Miłczak 33
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł
724. II RP, 10.000 marek 1922 K - PMG58 Bardzo dobrze
zachowany banknot w stanie bliskim emisyjnemu. Minus za
przytępione rogi i praktycznie nie widoczne nawet pod światło
zagięcie przy dolnym lewym rogu, papier sztywny, szeleszczący, o
dobrej jakości kolorystyce. Banknot nieznanego autorstwa grafików
PZGR, znak wodny - regularna plecionka z pasków. Banknoty
wprowadzono do obiegu 5 kwietnia 1922 roku, emitentem był
wojenny twór Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa przejęty po
zakończeniu wojny przez rząd Polski i traktowany jako instytucja
przejściowa. Miłczak 32
PMG58
Cena wywoławcza: 200 zł
725. II RP, 5.000.000 marek polskich 1923 D Bardzo dobrze
zachowany banknot. Widoczne pod światło ukośne zgięcie w lewym
górnym rogu, załamanie prawego górnego rogu, papier sztywny,
szeleszczący, o dobrej jakości kolorystyce. Banknot nieznanego
autorstwa grafików PZGR, znak wodny - regularna plecionka z
pasków. Banknoty wprowadzono do obiegu 1 grudnia 1923 roku,
emitentem był wojenny twór Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa
przejęty po zakończeniu wojny przez rząd Polski i traktowany jako
instytucja przejściowa. Miłczak 38
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 500 zł
726. II RP, 1.000.000 marek polskich 1923 B Bardzo dobrze
zachowany banknot w stanie bliskim emisyjnemu. Minus za
przytępione rogi i praktycznie nie widoczne nawet pod światło
zagięcie przy dolnym lewym rogu, papier sztywny, szeleszczący, o
dobrej jakości kolorystyce. Banknot nieznanego autorstwa grafików
PZGR, znak wodny - regularna plecionka z pasków. Banknoty
wprowadzono do obiegu 16 listopada 1923 roku, emitentem był
wojenny twór Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa przejęty po
zakończeniu wojny przez rząd Polski i traktowany jako instytucja
przejściowa. Miłczak 37b
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 500 zł
727. II RP, 250.000 marek polskich 1923 BU Bardzo dobrze
zachowany banknot w stanie bliskim emisyjnemu. Minus za sposób
przechowywania w albumie fotograficznym co poskutkowało
powstaniem 4 fałd przy rogach, papier sztywny, szeleszczący, o dobrej
jakości kolorystyce. Banknot nieznanego autorstwa grafików PZGR,
znak wodny - siatka kwadratów o zaokrąglonych rogach. Banknoty
wprowadzono do obiegu 15 czerwca 1923 roku, emitentem był
wojenny twór Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa przejęty po
zakończeniu wojny przez rząd Polski i traktowany jako instytucja
przejściowa. Miłczak 34
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
728.
II RP, 500 zzłłotych 1919 SA - GDA 64 Banknot w
emisyjnym stanie zachowania doceniony wysoką jak na ten typ notą
przez GDA. Dopisek NET za delikatne rdzawe przebarwienia przy
marginesach. Banknot nieznanego autorstwa grafików drukarni
Waterlow, znak wodny umiejscowiony w owalu - wizerunek Tadeusza
Kościuszki z profilu. Banknoty z datą 28 luty 1919 roku
odpowiadającą uchwale sejmowej o zastąpieniu marki polskiej nową
walutą złotową, wprowadzono do obiegu 28 kwietnia 1924 roku, na
banknotach uwidoczniono Bank Polski jako emitenta, który w 1919
roku jeszcze nie istniał. Miłczak 54a
GDA 64
Cena wywoławcza: 200 zł

729.
IIRP, 100 zzłłotych 1919 S.B. Rewelacyjnie zachowany
banknot w stanie emisyjnym. Papier sztywny, szeleszczący, o dobrej
jakości kolorystyce, zdecydowanie rzadziej spotykany w tak dobrej
kondycji. Banknot nieznanego autorstwa grafików drukarni Waterlow,
znak wodny umiejscowiony w owalu - wizerunek Tadeusza Kościuszki
z profilu. Banknoty z datą 28 luty 1919 roku odpowiadającą uchwale
sejmowej o zastąpieniu marki polskiej nową walutą złotową,
wprowadzono do obiegu 28 kwietnia 1924 roku, na banknotach
uwidoczniono Bank Polski jako emitenta, który w 1919 roku jeszcze
nie istniał. Miłczak 53
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
730. II RP, 1 zzłłoty 1919 - PMG 63 Atrakcyjny egzemplarz w
emisyjnym stanie zachowania. Rzadki w tym stanie, doceniony bardzo
wysoką notą jak na ten typ przez PMG. Widoczne pod światło
nieznaczne mankamenty w postaci przebarwień przy górnym
marginesie i górnych rogach. Banknot nieznanego autorstwa grafików
pracowni grawerskiej Gasperiniego, brak znaku wodnego. Banknoty z
datą 28 luty 1919 roku odpowiadającą uchwale sejmowej o
zastąpieniu marki polskiej nową walutą złotową, wprowadzono do
obiegu 28 kwietnia 1924 roku, na banknotach uwidoczniono Bank
Polski jako emitenta, który w 1919 roku jeszcze nie istniał. Miłczak
47b
PMG 63
Cena wywoławcza: 1 000 zł
731.
II RP, 10 groszy 1924 - GDA 63EPQ Wyśmienicie
zachowany bilet zdawkowy o idealnej żywej kolorystyce druku
doceniony bardzo wysoką notą przez GDA. Egzemplarz w gradingu z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Bilet
zdawkowy nieznanego autorstwa grafików PZGR, znak wodny siatka z kwadracików o zaokrąglonych rogach. Bilety zdawkowe
wprowadzono do obiegu 5 maja 1924 roku, były rodzajem pieniędzy
papierowych emitowanych bezpośrednio przez Skarb Państwa, a nie
przez bank emisyjny i zastępowały przejściowo drobne monety,
których brak był odczuwalny na rynku. Bilety te były następnie
stopniowo wymieniane na monety lub banknoty do 30 czerwca 1932
roku. Miłczak 44
GDA 63EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
732. II RP, 5 groszy 1924 - lewa po
połłówka - GDA 67EPQ
Wyśmienicie zachowany bilet zdawkowy o idealnej żywej kolorystyce
druku doceniony bardzo wysoką notą przez GDA. Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Znak wodny - regularna plecionka z pasków. Bilety zdawkowe
wprowadzono do obiegu 5 maja 1924 roku, były rodzajem pieniędzy
papierowych emitowanych bezpośrednio przez Skarb Państwa, a nie
przez bank emisyjny i zastępowały przejściowo drobne monety,
których brak był odczuwalny na rynku. Bilety te były następnie
stopniowo wymieniane na monety lub banknoty do 30 czerwca 1932
roku. Miłczak 43aL
GDA 67EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
733. II RP, zestaw 25 sztuk x 50 zzłłotych 1929 kolejne
numer y Banknoty w stanie okołoemisyjnym, bez obiegu, jednak część
z niedoskonałościami powstałymi podczas złego przechowywania jak
przybrudzenia
narożników,
przebarwienia,
czy
zafalowanie
powierzchni. Numeracja kolejnych paczek bankowych. Banknot
autorstwa Zygmunta Kamińskiego, znak wodny - w niezadrukowanym
polu wizerunek Stefana Batorego , u góry 50, u dołu ZŁ. Banknoty
wprowadzono do obiegu 20 października 1929 roku, wydrukowany w
PWPW, emitentem był Bank Polski. Miłczak 70b
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 500 zł

734. II RP, 5 zzłłotych 1930 BJ. - PMG 67EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku doceniony
drugą najwyższą notą przez PMG (tylko jeden banknot powyżej).
Egzemplarz w gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową
jakość papieru, oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu
poprawę jakości. Banknot autorstwa Ryszarda Kleczewskiego, znak
wodny - w niezadrukowanym polu wizerunek Zygmunta Starego.
Banknoty wprowadzono do obiegu 15 września 1940 roku,
wydrukowany w Budapeszcie, emitentem był Bank Polski. Miłaczk
71b
PMG 67EPQ 2-MAX
Cena wywoławcza: 400 zł
735. II RP, zestaw 10 sztuk x 20 zzłłotych 1936 kolejne
numer y Banknoty w stanie emisyjnym, bez obiegu, jednak część z
niedoskonałościami powstałymi podczas złego przechowywania jak
przybrudzenia narożników, czy zafalowanie powierzchni. Numeracja
kolejnych paczek bankowych. Banknot autorstwa Wacława
Borowskiego, znak wodny - w niezadrukowanym polu wizerunek
Emilii Plater. Banknoty wprowadzono do obiegu 30 września 1938
roku, wydrukowany w PWPW, emitentem był Bank Polski. Miłczak 76
Stan zachowania: 1/1Cena wywoławcza: 200 zł
736. GG, 500 zzłłotych 1940 A - GDA 63EPQ Bardzo dobrze
zachowany banknot o żywej kolorystyce druku doceniony wysoką
notą przez GDA. Minimalnie widoczne przebarwienia papieru, jednak
mimo wszystko banknot w zdecydowanie ponadprzeciętnej jak na ten
typ kondycji. Banknot autorstwa Leonarda Sowińskiego, znak wodny w niezadrukowanym polu głowa górala w kapeluszu. Banknoty
wprowadzono do obiegu 27 marca 1940 roku, za ich emisję
odpowiadał Bank Emisyjny w Polsce z siedzibą w Krakowie, powołany
15 grudnia 1939 roku przez generalnego gubernatora Hansa Franka.
Miłczak 98a
GDA 63EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
737. Rz
Rząąd na uchod
uchodźźstwie, 1 zzłłoty 1939 - PMG 58 EPQ
Bardzo atrakcyjny egzemplarz w wysokiej jak na ten typ banknotu
ocenie. Egzemplarz w gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym
wyjątkową jakość papieru, oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej
na celu poprawę jakości. Nota 58 prawdopodobnie za drobne
nieświeżości przy narożnikach. Banknot autorstwa Włodzimierza
Vacka, brak znaku wodnego. Banknoty Banku Polskiego na emigracji,
po przywiezieniu do Polski w 1947 roku ze względów na niewłaściwą
nazwę i podpisy nie zostały wprowadzone do obiegu. Rozważano
dodatkowy uaktualniający nadruk, jednak ze względów na koszty
zaniechano tej operacji i ostatecznie prawie cały nakład w 1951 roku
został przemielony. Dla celów archiwalnych i kolekcjonerskich
pozostawiono jedynie po 1000 sztuk banknotów obiegowych i 1000
sztuk wzorów. Miłczak 79a
PMG 58 EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
738.
PRL, 500 zzłłotych 1944 - owe BE Egzemplarz o
przyjemnej prezencji, bez zabiegów konserwatorskich, z widocznymi
już śladami obiegu. Banknot autorstwa nieznanego grafika drukarni
moskiewskiej, znak wodny wielotonowy - wydłużone gwiazdy.
Banknoty wprowadzone do obiegu dekretem PKWN z nazwą
nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego 19 października
1945 roku. Oferowany egzemplarz wydrukowany już był w Drukarni
Narodowej w Krakowie z poprawionym błędem językowym
"obowiązkowe". 119a
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł

739.
PRL, 500 zzłłotych 1944 - owe BX Egzemplarz o
przyjemnej prezencji, bez zabiegów konserwatorskich, z widocznymi
już śladami obiegu. Banknot autorstwa nieznanego grafika drukarni
moskiewskiej, znak wodny wielotonowy - wydłużone gwiazdy.
Banknoty wprowadzone do obiegu dekretem PKWN z nazwą
nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego 19 października
1945 roku. Oferowany egzemplarz wydrukowany już był w Drukarni
Narodowej w Krakowie z poprawionym błędem językowym
"obowiązkowe". 119a
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 200 zł
740.
PRL, 50 zzłłotych 1944 - owym AB Bardzo dobrze
zachowany banknot o atrakcyjnej prezencji. Egzemplarz po fachowej
konserwacji, widoczne pod światło pionowe złamanie. Banknot
autorstwa nieznanego, znak wodny wielotonowy - wydłużone
gwiazdy. Banknoty wprowadzone do obiegu dekretem PKWN z
nazwą nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego 27
sierpnia 1944 roku, wydrukowane były przez moskiewską drukarnię
GOZNAK. Miłczak 110
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 300 zł
741.
PRL, 20 zzłłotych 1944 - owe Ak PMG 65EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku
doceniony najwyższą notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Banknot
autorstwa nieznanego grafika drukarni moskiewskiej, znak wodny
wielotonowy - wydłużone gwiazdy. Banknoty wprowadzone do
obiegu dekretem PKWN z nazwą nieistniejącego jeszcze Narodowego
Banku Polskiego 19 października 1945 roku. Oferowany egzemplarz
wydrukowany już był w Drukarni Narodowej w Krakowie z
poprawionym błędem językowym "obowiązkowe". Miłczak 116c
PMG 65EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
742. PRL, 5 zzłłotych 1944 - owym - PMG 64 Bardzo dobrze
zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku doceniony
bardzo wysoką notą przez PMG. Banknot autorstwa nieznanego, znak
wodny wielotonowy - wydłużone gwiazdy. Banknoty wprowadzone
do obiegu dekretem PKWN z nazwą nieistniejącego jeszcze
Narodowego Banku Polskiego 18 września 1944 roku, wydrukowane
były przez moskiewską drukarnię GOZNAK. Miłczak 107
PMG 64
Cena wywoławcza: 200 zł

743. PRL, 2 zzłłote 1944 owe Be - PMG 67EPQ Wyśmienicie zachowany banknot o idealnej żywej
kolorystyce druku doceniony najwyższą notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu z dopiskiem EPQ
oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Bardzo rzadka seria praktycznie niewystępująca w tak doskonałym stanie zachowania. Banknot autorstwa
nieznanego, znak wodny wielotonowy - wydłużone gwiazdy. Banknoty wprowadzone do obiegu dekretem
PKWN z nazwą nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego 12 kwietnia 1945 roku. Oferowany
egzemplarz wydrukowany już był w Drukarni Narodowej w Krakowie z poprawionym błędem językowym
"obowiązkowe". Miłczak 113b
Stan zachowania: PMG 67EPQ MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł

744. PRL, 1 zzłłoty 1944 - owym XE - GDA 65EPQ Bardzo
dobrze zachowany banknot w emisyjnym stanie zachowania, o
idealnej
żywej
kolorystyce
druku,
minimalne
pojedyncze
przebarwienia. Egzemplarz w gradingu z dopiskiem EPQ
oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak jakiejkolwiek
ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Banknot autorstwa
nieznanego, znak wodny wielotonowy - wydłużone gwiazdy.
Banknoty wprowadzone do obiegu dekretem PKWN z nazwą
nieistniejącego jeszcze Narodowego Banku Polskiego 18 września
1944 roku, wydrukowane były przez moskiewską drukarnię GOZNAK.
Miłczak 105
GDA 65EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
745. PRL, 1000 zzłłotych 1945 B Egzemplarz w bardzo dobrej
wizualnie kondycji. Minus za nieświeżość i przebarwienie dolnego
marginesu i uszkodzenie powierzchni na skutek prawdopodobnie
odklejenia taśmy w niezadrukowanym polu nad prawym dolnym
rogiem, zaokrąglone narożniki. Banknot autorstwa Ryszarda
Kleczewskiego, znak wodny -wydłużone duże gwiazdy. Banknot
wprowadzony do obiegu 1 września 1945 roku, wydrukowany przez
PWPW, za emisję odpowiadał NBP. Miłczak 120aa
Stan zachowania: 2/2+
Cena wywoławcza: 400 zł
746. PRL, 1000 zzłłotych 1946 P - PMG 64EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku doceniony
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Odmiana z
małą literą, tak jak pozostałe banknoty z lat 1946-1947 o nominale
powyżej 50 złotych zawierał motywy socrealistyczne o tematyce
robotniczo-chłopskiej. Banknot autorstwa Wacława Borowskiego,
znak wodny - stylizowane naprzemiennie jaśniejsze i ciemniejsze litery
W. Banknot wprowadzony do obiegu 16 sierpnia 1946 roku,
wydrukowany przez PWPW, za emisję odpowiadał NBP. Miłczak
122a
PMG 64EPQ
Cena wywoławcza: 800 zł
747. PRL, 500 zzłłotych 1946 B - PMG 66EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku, doceniony
bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu PMG z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Tak jak
pozostałe banknoty z lat 1946-1947 o nominale powyżej 50 złotych
zawierał motywy socrealistyczne o tematyce robotniczo-chłopskiej.
Banknot autorstwa Wacława Borowskiego, znak wodny - stylizowane
naprzemiennie jaśniejsze i ciemniejsze litery W. Banknot
wprowadzony do obiegu 15 sierpnia 1946 roku, wydrukowany przez
PWPW, za emisję odpowiadał NBP. Miłczak 121a
PMG 66EPQ 2-MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
748. PRL, 50 zzłłotych 1946 L - PMG 65EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku, doceniony
bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu PMG z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Wariant z
wysoką literą serii. Banknot autorstwa Wacława Borowskiego, znak
wodny - stylizowane naprzemiennie jaśniejsze i ciemniejsze litery W.
Banknot wprowadzony do obiegu 22 września 1947 roku,
wydrukowany przez PWPW, za emisję odpowiadał NBP. Miłczak
128b
PMG 65EPQ
Cena wywoławcza: 600 zł

749. PRL, 1000 zzłłotych 1947 G Bardzo dobrze zachowany
banknot w stanie bliskim emisyjnemu. Nieznaczny minus za fałdę w
niezadrukowanym polu i przytępione rogi. Odmiana z małymi literami,
tak jak pozostałe banknoty z lat 1946-1947 o nominale powyżej 50
złotych zawierał motywy socrealistyczne o tematyce robotniczochłopskiej. Banknot autorstwa Wacława Borowskiego, znak wodny stylizowane naprzemiennie jaśniejsze i ciemniejsze litery W. Banknot
wprowadzony do obiegu 1 grudnia 1948 roku, wydrukowany przez
PWPW, za emisję odpowiadał NBP. Miłczak 133b
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
750. PRL, 500 zzłłotych 1947 N - PMG 66EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku, doceniony
bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu PMG z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Tak jak
pozostałe banknoty z lat 1946-1947 o nominale powyżej 50 złotych
zawierał motywy socrealistyczne o tematyce robotniczo-chłopskiej.
Banknot autorstwa Wacława Borowskiego, znak wodny - romby w
układzie dachówkowym. Banknot wprowadzony do obiegu 20
stycznia 1949 roku, wydrukowany w Pradze, za emisję odpowiadał
NBP. Miłczak 132a
PMG 66EPQ
Cena wywoławcza: 800 zł

751. PRL, 500 zzłłotych 1947 P4 - PMG 67EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej
kolorystyce druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG (tylko jeden egzemplarz oceniony wyżej).
Egzemplarz w gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak jakiejkolwiek
ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Tak jak pozostałe banknoty z lat 1946-1947 o nominale powyżej 50
złotych zawierał motywy socrealistyczne o tematyce robotniczo-chłopskiej. Banknot autorstwa Wacława
Borowskiego, znak wodny - romby w układzie dachówkowym. Banknot wprowadzony do obiegu 20 stycznia
1949 roku, wydrukowany w Pradze, za emisję odpowiadał NBP. Miłczak 132d
Stan zachowania: PMG 67EPQ 2-MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
752. PRL, 500 zzłłotych 1948 CD - PMG 67EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku, doceniony
bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu PMG z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Banknot
autorstwa Wacława Borowskiego, znak wodny - w niezadrukowanym
polu profil głowy dziewczyny w wieńcu. Banknot wprowadzony do
obiegu 30 października 1950 roku, wydrukowany przez PWPW, za
emisję odpowiadał NBP. Miłczak 140d
PMG 67EPQ 2-MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
753.
PRL, 10 zzłłotych 1948 C - PMG 64 Bardzo dobrze
zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku doceniony
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Rzadsza jednoliterowa
seria C, drukowana w Budapeszcie. Banknot autorstwa Wacława
Borowskiego, znak wodny w niezadrukowanym polu - profil głowy
dziewczyny w chustce Banknot wprowadzony do obiegu od 30
października 1950 roku. Miłczak 136a
PMG 64
Cena wywoławcza: 300 zł

754.
PRL, 10 zzłłotych 1948 K - PMG 53 Bardzo dobrze
zachowany banknot o znakomitej prezencji. Rzadka jednoliterowa
seria K, drukowana w Budapeszcie. Minus za przytępione rogi i
pionowe widoczne pod światło załamanie. Banknot autorstwa
Wacława Borowskiego, znak wodny w niezadrukowanym polu - profil
głowy dziewczyny w chustce Banknot wprowadzony do obiegu od 30
października 1950 roku. Miłczak 136a
PMG 53
Cena wywoławcza: 200 zł
755. PRL, 5 zzłłotych 1948 AC - PMG 66EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku, doceniony
bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu PMG z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Mimo
wysokiej oceny nadanej przez PMG widoczne gołym okiem
przebarwienie wzdłuż lewego marginesu. Banknot autorstwa
Wacława Borowskiego, znak wodny - w niezadrukowanym polu profil
głowy dziewczyny w chuście związanej z tyłu. Banknot wprowadzony
do obiegu 30 października 1950 roku, wydrukowany przez PWPW, za
emisję odpowiadał NBP. Miłczak 135b
PMG 66EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
756.
PRL, 2 zzłłote 1948 CF - GDA 67EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku doceniony
doceniony bardzo wysoką notą przez GDA. Egzemplarz w gradingu z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Banknot
autorstwa Wacława Borowskiego, znak wodny - kółka i łuki. Banknot
wprowadzony do obiegu 30 października 1950 roku, drukowany
przez PWPW. Miłczak 134b
GDA 67EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
757.
PRL, 2 zzłłote 1948 R - GDA 67EPQ Wyśmienicie
zachowany banknot o idealnej żywej kolorystyce druku doceniony
doceniony bardzo wysoką notą przez GDA. Egzemplarz w gradingu z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru, oraz brak
jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Ciekawsza
jednoliterowa seria R. Banknot autorstwa Wacława Borowskiego,
znak wodny - kółka i łuki. Banknot wprowadzony do obiegu 30
października 1950 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 134aa
GDA 67EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
758.
PRL, 100 zzłłotych 1975 AA Wyśmienicie zachowany
banknot w stanie emisyjnym. Poszukiwana dwuliterowa seria AA.
Banknot autorstwa Andrzeja Heidricha, znak wodny - w polu
niezadrukowanym orzeł bez korony. Banknot wprowadzony do obiegu
1 lipca 1975 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 143b
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
759.
PRL, 100 zzłłotych 1975 B Wyśmienicie zachowany
banknot w stanie emisyjnym. Poszukiwana jednoliterowa seria B.
Banknot autorstwa Andrzeja Heidricha, znak wodny - w polu
niezadrukowanym orzeł bez korony. Banknot wprowadzony do obiegu
1 lipca 1975 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 143aa
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
760. PRL, 50 zzłłotych 1975 A Wyśmienicie zachowany banknot
w stanie emisyjnym. Poszukiwana jednoliterowa seria A. Banknot
autorstwa Andrzeja Heidricha, znak wodny - w polu
niezadrukowanym orzeł bez korony. Banknot wprowadzony do obiegu
25 listopada 1975 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 144a
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
761. PRL, 50 zzłłotych 1975 Z Wyśmienicie zachowany banknot
w stanie emisyjnym. Poszukiwana jednoliterowa seria Z. Banknot
autorstwa Andrzeja Heidricha, znak wodny - w polu
niezadrukowanym orzeł bez korony. Banknot wprowadzony do obiegu
25 listopada 1975 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 144aa
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 200 zł

762.
PRL, 200 zzłłotych 1976 A Wyśmienicie zachowany
banknot w stanie emisyjnym. Poszukiwana jednoliterowa seria A.
Banknot autorstwa Andrzeja Heidricha, znak wodny - w polu
niezadrukowanym orzeł bez korony. Banknot wprowadzony do obiegu
19 lipca 1976 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 147a
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
763.
PRL, 200 zzłłotych 1976 AA Wyśmienicie zachowany
banknot w stanie emisyjnym. Poszukiwana dwuliterowa seria AA.
Banknot autorstwa Andrzeja Heidricha, znak wodny - w polu
niezadrukowanym orzeł bez korony. Banknot wprowadzony do obiegu
19 lipca 1976 roku, drukowany przez PWPW. Miłczak 147b
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 500 zł
764. IIIRP, 500 zzłłotych 1990 - A - PMG 66 EPQ Egzemplarz
w gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
187
PMG 66 EPQ
Cena wywoławcza: 300 zł
765. IIIRP, 200 zzłłotych 1990 - C - PMG 68 EPQ Egzemplarz
w gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
186
PMG 68 EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
766. IIIRP, 100 zzłłotych 1990 - A - PMG 66 EPQ Egzemplarz
w gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
185
PMG 66 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł
767. IIIRP, 50 zzłłotych 1990 - A - PMG 66 EPQ Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
184
PMG 66 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł
768. IIIRP, 20 zzłłotych 1990 - C - PMG 67 EPQ Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
183
PMG 67 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł
769. IIIRP, 10 zzłłotych 1990 - A - PMG 67 EPQ Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
182
PMG 67 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł

770. IIIRP, 5 zzłłotych 1990 - A - PMG 67 EPQ Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
181
PMG 67 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł
771. IIIRP, 2 zzłłote 1990 - A - PMG 65 EPQ Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
180
PMG 65 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł
772. IIIRP, 1 zzłłoty 1990 - A - PMG 65 EPQ Egzemplarz w
gradingu z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru,
oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości.
Banknot autorstwa Waldemara Andrzejewskiego z serii 9 nominałów,
które ze względu na niedostateczne zabezpieczenia, podstawowe
błędy i niewygaszoną inflację nigdy nie weszły do obiegu. Miłczak#
179
PMG 65 EPQ
Cena wywoławcza: 100 zł
773. PWPW, 19 zzłłotych Paderewski 2019 - PMG 68EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Emisja
upamiętniająca 100-lecie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych
SA, która została powołana 25 stycznia 1919 roku. Miłczak KL11
PMG 68EPQ
Cena wywoławcza: 200 zł
774. Czechos
Czechosłłowacja, 100 koron 1961 SPECIMEN - PMG
67 EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej
kolorystyce druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG.
Egzemplarz w gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym
wyjątkową jakość papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na
celu poprawę jakości. Pick #91cs
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
775. Czechos
Czechosłłowacja, 500 koron 1973 SPECIMEN - PMG
67 EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej
kolorystyce druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG.
Egzemplarz w gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym
wyjątkową jakość papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na
celu poprawę jakości. Pick #93as
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
776. Czechos
Czechosłłowacja, 1000 koron 1985 SPECIMEN - PMG
67 EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej
kolorystyce druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG.
Egzemplarz w gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym
wyjątkową jakość papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na
celu poprawę jakości. Pick #98bs
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
777. Czechos
Czechosłłowacja, 50 koron 1987 SPECIMEN - PMG 67
EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce
druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w
gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość
papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę
jakości. Pick #96as
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł

778. Czechos
Czechosłłowacja, 20 koron 1988 SPECIMEN - PMG 67
EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce
druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w
gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość
papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę
jakości. Pick# 95bs
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
779.
Luksemburg, 100 Franków 1956 Egzemplarz w
przyjemnej dla oka prezencji, o dobrze wysyconej kolorystyce. Mimo
śladów obiegu, na korzyść przemawia brak ingerencji w ogólną
kondycję papieru. Rzadziej występujący na rynku aukcyjnym. Pick
#13a
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 300 zł
780.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, 5 Rubli 1898 BH T imashev &
Sofronov Obiegowy egzemplarz o przyjemnej dla oka prezencji.
Banknot poddany zabiegom konserwatorskim, które zamaskowały
kilka widocznych pod światło złamań.
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 300 zł

781.
Rosja, 1 Rubel 1924 zzłłotem Serow Naturalny
egzemplarz z dobrze zachowanym wysyceniem kolorów, bez śladów
ingerencji. Widoczne złamanie pionowe i poziome, lekki ubytek
nadruku przy krawędzi górnego marginesu. Mimo obecnych wad,
zdecydowanie przyjemna dla oka prezencja. Rzadziej występujący w
handlu rocznik w wariancie z szerokim znakiem wodnym. Pick #186a2
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 400 zł
782. S ł owacja, 500 Koron 1993 SPECIMEN - PMG 65 EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Pick
#23as
PMG 65 EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
783. S ł owacja, 100 Koron 1993 SPECIMEN - PMG 66 EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Pick
#22as
PMG 66 EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
784. S ł owacja, 50 Koron 1993 SPECIMEN - PMG 67 EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Pick
#21as
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł
785. S ł owacja, 20 Koron 1993 SPECIMEN - PMG 66 EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Pick
#20as
PMG 66 EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł
786. S ł owacja, 5000 Koron 1995 SPECIMEN - PMG 65
EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce
druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w
gradingu PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość
papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę
jakości. Pick #29s
PMG 65 EPQ
Cena wywoławcza: 500 zł

787. S ł owacja, 1000 Koron 1995 SPECIMEN - PMG 68 EPQ Wyśmienicie zachowany banknot, o
idealnej, żywej kolorystyce druku, doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu PMG z
dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu
poprawę jakości. Pick# 24bs
Stan zachowania: PMG 68 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 1 000 zł
788. S ł owacja, 200 Koron 1995 SPECIMEN - PMG 67 EPQ
Wyśmienicie zachowany banknot, o idealnej, żywej kolorystyce druku,
doceniony bardzo wysoką notą przez PMG. Egzemplarz w gradingu
PMG z dopiskiem EPQ oznaczającym wyjątkową jakość papieru oraz
brak jakiejkolwiek ingerencji mającej na celu poprawę jakości. Pick
#26s
PMG 67 EPQ MAX
Cena wywoławcza: 500 zł

789.
Polska, Medal Biskup krakowski Franciszek Krasi
Krasińński 1574 - rzadko
rzadkość
ść Bardzo ładny
egzemplarz ekstremalnie rzadkiego medalu wydanego przez Biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego w
1574 roku. Medal ten doskonale wpisuje się w renesansowe medalierstwo z charakterystycznym, wysokim
reliefem popiersia niestosowanym w późniejszych epokach. Ciekawa legenda medalu na rewersie wskazuje, że
biskup wszystkie swe działania czynił, by uzyskać wstęp do nieba. Polskie medale renesansowe należą do
ogromnych rzadkości. Koszta ich produkcji były na tyle wysokie, że przeważnie wydawano je w niewielkich
nakładach, przez co do naszych czasów zachowały się pojedyncze egzemplarze. Warto też zauważyć, że
przeważnie były emisjami związanymi z rodziną królewską. Jednocześnie słaba (aż do XIX wieku) literatura
tematu sprawiała, że medale te były przez lata mniej lub bardziej dokładnie fałszowane, odlewane, a nawet
robiono na ich podstawie kopie galwaniczne. Niniejszy medal również należy do grupy, która na przestrzeni lat
była fałszowana w różny sposób. Znana nam jest kopia galwaniczna zrobiona najpewniej na podstawie tego
egzemplarza, ale i dwie kopie z cyzelowaniem, które zdradzają ich fałszywość. Przeważnie cyzelowaniu
podlegały włosy biskupa oraz infuła i elementy kartusza. Tego typu, wycyzelowany egzemplarz z przerobioną
legendą sprzedany został na aukcji 337 firmy Gerhard Hirsch Nachfolger (lot 4464) za kwotę 7.250 euro.
Powyższy medal nie posiada żadnych cech przeróbek wtórnych tego typu. Jedyny znany dotychczas egzemplarz
tego typu zilustrowany u Prozorowskiego i Raczyńskiego pochodził z kolekcji wybitnego kolekcjonera Kwiatkowskiego szambelan króla Stanisława Augusta. Egzemplarz ten został wymieniony u Bentkowskiego, a
jego wizerunek posłużył Raczyńskiemu do zilustrowania medalu, był on też najpewniej wzorem dla wizerunku
na miedzianej płycie, na podstawie której opisał go Prozorowskij. Wraz z kolekcją został on najpewniej
zakupiony przez Uniwersytet Warszawski w 1829 roku, a następnie wywieziony w roku 1834 do Rosji. Jego los
jest nam nieznany. W kolekcji Czapskiego opisano medal tego typu, jednakże najpewniej również będący kopią z
wycyzelowanymi elementami. Oferowany przez nas egzemplarz jest jedynym znanym nam pozostającym w
rękach prywatnych, a zarazem jedynym odpowiadającym wizerunkowi z Raczyńskiego. Egzemplarz gładzony w
tle, z drobnymi obiciami i zarysowaniami, typowymi dla medali tego typu. Lekkie wygięcie, być może związane z
oprawą egzemplarza. Awers: popiersie w stroju biskupim, z krzyżem na piersi, w lewo, w otoku legenda
rozpoczęta od labrów: FRANCISCVS•CRASINSKY•D•G•EPISCOPVS•CRACOVIENSIS•/•DVX•SEVERIENSIS•;
Rewers: ukoronowany infułą biskupią kartusz ozdobny z czerwoną tynkturą, z wpisanym weń medalionem z
herbem Korwin na czerwonej tynkturze, kartusz osadzony na pastorale, w otoku legenda rozpoczęta od labrów:
•POST•LABOREM•MELIORA•SPERO•ANNO•AETAT•SVAE•48•A•DLXXIIII•; Srebro, średnica 41 mm, waga
18,1 g. Rzadkość o charakterze muzealnym, której drugi egzemplarz może się nie pokazać na rynku! HuttenCzapski 3921 (R7), Bentkowski 36, Raczyński 27, Prozorowskij 432
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 20 000 zł
790. Suita królewska, Medal Jan III Sobieski, Reichel Ładny
egzemplarz. Patyna, nalot. Przepiękny ikonograficznie medal z
najsłynniejszej serii medali polskich - Suity Królewskiej, autorstwa
Reichla wybitej za czasów panowania Stanisława Augusta.
Egzemplarz z początku produkcji - bez charakterystycznych pęknięć
na awersie. Widoczne drobne nadlewki i ślady po pęcherzykach
powietrza(?) Awers: Popiersie w zbroi, płaszczu i wieńcu laurowym, w
prawo, w otoku legenda: JOANNES.III.SOBIESCIUS.; Pod popiersiem
sygnatura: I. I. REICHEL F; Rewers.: ELECTUS;A[ nno] D[omini] 1674.
D[ie] 20. MAJ[i]/CORON[atus] A[ nno] D[omini] 1676. 2
FEBR[uarii];CIVIS TURCAS PROFLIGAVIT/AD CHOTZIMUM (a), REX
VICTOR/EORUNDEM,
VIENNAM/OBSIDIONE
LIBERAVIT,/FORTITUDINE,
ERUDITIONE,
ET/ELOQUENTlA
CONSPICUUS,/PRIVATUS
CIVILIS
DISSIDII/PARTICEPS,
REX
EODEM/MALO EXAGITATUS/OB[iit] VILLANOVIAE/A[ nno] D[omini]
1696. AET[atis] 72. R[egni] 22./D[ie] 17. IUN[ii].; Raczyński 615
Stan zachowania: 2Cena wywoławcza: 2 000 zł

791. August II Mocny, Medal Pokój w Altranstädt 1706 rzadki Szwedzki medal wybity na pamiątkę podpisania traktatu
pokojowego na zamku w Altranstädt kończącego III wojnę północną
pomiędzy Polską i Saksonią pod wodzą Augusta Mocnego, a Szwecją
Karola XII. Bardzo ładny egzemplarz z drobnymi ryskami typowymi dla
medali ze starych zbiorów. Rzadkość sporadycznie notowana na rynku
aukcyjnym.
Awers:
popiersie
w
prawo,
w
otoku
CAROL.XII.R.SVEC.PACIFICATOR., w odcinku MDCCVI. Rewers: dwie
tarcze herbowe (Polski i Saksonii) z napisem FELICITAS (szczęśliwość)
pomiędzy. W otoku SARMATIAE.SAXONIAE. Srebro, średnica 25,5
mm, waga 6,8 g. Hutten-Czapski 2633 (R3), Raczyński 323
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 200 zł
792.
August ll Mocny, Medal przysi
przysięęga wierno
wiernośści
elektorowi saskiemu 1733 Wyśmienity egzemplarz medalu
wybitego z okazji przysięgi wierności nowemu elektorowi saskiemu.
Patyna, nalot. Awers: Popiersie Fryderyka Augusta w zbroi i płaszczu
spiętym klejnotem, z krzyżem orderowym na piersi, w prawo, pod
popiersiem
inicjały
IWH,
w
otoku
legenda:
D.G•FRIDER•AVGVST•P•R•P•L•ELECT•SAX.P.P; Rewers: Klęcząca
postać w płaszczu i wieńcu, z herbem, składa pierścień na ołtarzu, u
góry w półłuku: FIDES•PVBLICA•S•P•Q•D, w odcinku legenda:
SACRAMENTO.OBSIGNATA/D•XV•APRILIS/MDCCXXXIII;
Srebro,
średnica 32 mm, waga 14,5 g. Hutten-Czapski 2750 (R1)
Stan zachowania: 1-/2+
Cena wywoławcza: 500 zł
793.
Stanis
Stanisłław August Poniatowski, Medal dar dla
Krakowa 1787, Holzhausser - Kopia galwaniczna Ładna kopia
galwaniczna bardzo rzadkiego medalu donacyjnego autorstwa
Holzhaussera. Patyna, nalot. Awers: Popiersie króla w prawo, w otoku
legenda: STANISLAUS AUGUSTUS D.G.REX POLONIAE M.D.LITUA.;
Rewers: nad wieńcem dębowym legenda w 9 wierszach:
SVBLEVANDAE/URBI
CRACOVIAE/PRISCAE
METROPOLI/POLONIAE/E
PROPRIIS
REDITIBUS/CONCESSIT/S.A.R./ANNUUM
CENSUM./A.MDCCLXXXVII.; Miedź srebrzona, średnica 39,6 mm,
waga 31,5 g. Hutten-Czapski 3288 (R3), Raczyński 534
Cena wywoławcza: 200 zł
794.
Polska pod zaborami, Maria Teresa, Medal na
przy
przyłą
łączenie
czenie Galicji i Lodomerii do Austrii 1773 Medal wybity
z okazji przyłączenia Galicji i Lodomerii do Austrii w wyniku I rozbioru
Polski. Sygnowany KRAFT. Uderzenia, zarysowania typowe dla
dużych medali XVIII i XIX wiecznych. Patyna, nalot. Awers: Popiersia
Józefa i Marii Teresy w prawo, u góry w półłuku legenda: IOSEPHVS
II•M•THERESIA AVGG•; Rewers: Klęcząca personifikacja Galicji składa
hołd personifikacji Austrii siedzącej na tronie, wspartej na tarczy
austriackiej i trzymającej gałązkę oliwną, u jej stóp leżące tarcze
przyłączonych ziem, u góry w półłuku: ANTIQVA IVRA VINDICATA, w
odcinku
legenda:
GALICIA
LODOMERIA/IN
FIDEM
RECEPTIS/MDCCLXXIII•; Srebro, średnica 50 mm, waga 43,5 g.
Montenuovo 2053
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 500 zł
795.
Polska, Medalion Po
Pożżegnanie wojska z ojczyzn
ojczyznąą,
Minheimer( ?) Piękna plakieta-medalion o tematyce patriotycznej
przypisywana Janowi Minheimerowi. Ubytki powierzchniowe. Otwór
do zawieszania. Awers: łańcuch symbolicznie okalający Polskę, w nim
widok rozstajów z kapliczką z zawieszonymi na niej wieńcami; po
bokach kapliczki wbite na sztorc osadzone trzy kosy oraz sztandar
zwieńczony orłem. Przed kapliczką dwie grupy wiarusów - w jednej z
nich szwoleżer z lancą i dwóch oficerów, z których jeden siedzi na podstawie kapliczki i opłakuje ojczyznę, w
drugiej żołnierz płaczący w pierś kompanowi i oficer w bikornie napoleońskim; w tle wiarus na koniu. Średnica
33 cm, waga 2,03 kg.
Cena wywoławcza: 2 000 zł

796.
Polska, Medal z Wystawy Krajowej RolniczoPrzemys
Przemysłłowej we Lwowie 1877 Rzadki medal autorstwa
Sternberga. Patyna, nalot. Awers: Pawilon wystawy, nad nim tarcza z
herbami Galicji, księstwa Oświęcimia i Zatoru, napis wokoło
WYSTAWA KRAJOWA 1877, sygnatura; Rewers: Minerwa na tle
narzędzi rolniczych i płodów rolnych, pod nią sygnatura, w otoku
legenda: PAMIĄTKA Z WYSTAWY KRAJOWEJ ROLNICZO
PRZEMYSŁOWEJ WE LWOWIE; Cyna, średnica 38 mm, waga 14,8 g.
Stan zachowania: PLCena wywoławcza: 300 zł
797. Kraków, Medal na 200-lecie Odsieczy W iede
iedeńńskiej,
1883, nak
nakłład Kurnatowski Wyśmienity egzemplarz medalu
kommemoratywnego
wydanego
nakładem
Mieczysława
Kurnatowskiego - współzałożyciela Towarzystwa Numizmatycznego
w Krakowie, redaktora wydawanych w latach 1884-1889 Zapisków
Numizmatycznych. Medal z popiersiem projektu jednego z najbardziej
znanych polskich artystów XIX-wieku - Juliusza Kossaka. Awers:
popiersie króla w wieńcu laurowym, zbroi łuskowej, z maszkaronem
na ramieniu, z płaszczem spiętym zapinką, nad nim, w półłuku
legenda: JAN III SOBIESKI KRÓL POLSKI, w lewym polu monogram
wiązany JK (Juliusza Kossaka), w prawym polu napis: NAKŁ./M
KURNATOWSKI/KRAKÓW, w otoku perełkowym, w zewnętrznym
otoku legenda: *PAMIĄTKA DWÓCHSETLETNIA*OSWOBODZENIA
WIEDNIA 1883; Rewers: scena wjazdu Sobieskiego do Wiednia w
otoku perełkowym, w zewnętrznym otoku legenda rozdzielona
gałązkami lauru: "Ach unser brave Koenig!"/DNIA 12go WRZEŚNIA
1683; Brąz, średnica 53 mm, waga 61,8 g. Kurnatowski 1
Stan zachowania: 1-/1
Cena wywoławcza: 600 zł
798. Polska, Medal na pami
pamiąątk
tkęę rewolucji 1905 roku Medal
autorstwa Władysława Gruberskiego wybity dla upamiętnienia
Rewolucji 1905 roku. Piękny egzemplarz. Patyna. Awers: robotnik z
czerwonym sztandarem depczący orła rosyjskiego, w otoku napis:
PRECZ Z CARATEM; Rewers: w polu napis w 5 wierszach: KU
UCZCZENIU/KRWAWEJ WALKI/I JEJ OFIAR/w POLSCE i na
LITWIE/.1904.1905; w otoku: *REWOLUCYA W POLSCE* NIECH
ŻYJE WALKA ZA WOLNOŚĆ; Brąz, średnica 38 mm, waga 28 g.
Strzałkowski 53
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
799.
Zabór rosyjski, Medal z okazji otwarcia Soboru
Aleksandrowskiego w Warszawie 1912 Piękny egzemplarz
rzadkiego medalu wydanego z okazji otwarcia soboru prawosławnego
w Warszawie w 1912 roku. Poszukiwana pozycja, sporadycznie
notowana w handlu. Awers: głowy carów Aleksandra III i Mikołaja II, w
lewo, w otoku legenda: ОКОНЧЕНЪ ВЪ ЦАРСТВОВАНIЕ
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II ВЪ 1912 ГОДУ; Rewers: widok Soboru,
pod nim sygnatura А . ГРИЛИХЕСЪ i napis: ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБОРЪ/ВЪ ВАРШАВЕ ./СТРОИЛЪ АРХ . ЛЕОНТIЙ БЕНУА; w
otoku:
ЗАЛОЖЕНЪ
ПОВЕЛѢHIЕМЪ
ИМПЕРА
ТОРА
АЛЕКСАНДРА III ВЪ 1894 ГОДУ; Brąz, średnica 64 mm, waga 128
g. Diakov 1531.1 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

800.
II Rzeczpospolita, Medal Zmiany ter ytorialne ziem
polskich, Lewandowski 1919 Ładny egzemplarz znanego i
cenionego medalu z początków II RP. Niejednolita patyna, drobny
nalot. Awers: Święty Jerzy w zbroi husarskiej walczący ze smokiem, w
otoku legenda przedzielona liśćmi dębu i gałązką laurową:
MINSK•WILNO•1919•GRODNO•ŁUCK/ANI•OGNISTE•SMOKI•NAS•USTRASZA;
Rewers: Matka Boska Ostrobramska, pod nią sygnatura:
LEWANDOWSKI
FECIT
1919•IX,
w
otoku
legenda:
PANNO•ŚWIĘTA•CO•W•OSTREI•ŚWIECISZ•BRAMIE:POD•TWOJĄ•OBRONĘ•Z•POKORĄ•SIĘ•UCIEK
Brąz, średnica 55 mm, waga 66,66 g. Strzałkowski 445 (R)
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 300 zł

801.
PRL, Zestaw 3 ma
małłych r yngrafów Matka Boska
Ostrobramska i Cz
Częęstochowska, Veritas Ładny zestaw trzech
różnych ryngrafów Veritasu - znanej katolickiej spółdzielni handlującej
dewocjonaliami. Wersja z Matką Boską Ostrobramską złocona. Dwie
wersje z Matką Boską Częstochowską - ze złoconą tarczą oraz ze
zwykłą tarczą i złoconym wizerunkiem Matki Boskiej. Na odwrocie
punce srebra próby 3 (.800) z probierni warszawskiej używane w
latach 1931-1963 ( na ryngrafie z Matką Boską Ostrobramską) oraz w
latach 1963-1986 oraz punce imienne spółdzielni. Patyna, nalot. Stan
zachowania przedmiotów bardzo dobry. Srebro .800, wymiary 29 x
35/36 x 43 mm, waga łączna 17 g.
Cena wywoławcza: 400 zł
802. Europa, Medal monimentum et pignus amoris Bardzo
ładny kompozycyjnie medal. Niesygnowany. Bez roku, stylistycznie
wskazujący na początki XIX wieku. Patyna, nalot. Awers: piramida w
ogrodzie, przy niej człowiek, w tle ruiny i budowle na górach, u góry w
półłuku napis: MONIMENTVM ET PIGNVS AMORIS; Rewers: drzewo
wyrastające na wyspie przy ruinach antycznych, u góry w półłuku
napis: EX ADFECTV ET NECESSITATE; Srebro, średnica 43,1 mm,
waga 25,3 g.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
803.
Francja, Ludwik XV, Medal nagrodowy rolniczy,
rewers za
zaśślubin z Mari
Mariąą Józef
Józefąą (córk
(córkąą Augusta III) 1747
Ładny egzemplarz bardzo rzadkiego medalu. Awers wybity awersem
medalu nagrodowego za osiągnięcia w rolnictwie nadawanego od
czasów rewolucji francuskiej z kolei rewers wybity rewersem medalu
zaślubinowego Ludwika XV z Marią Józefą. Awers: scena rodzajowa,
rolnik nagradzany wieńcem, wyżej w półłuku napis: AU CULTIVATEUR
LABORIEUX; Rewers: scena rodzajowa, wyżej w półłuku: COMMUNE
PERENNITATIS VOTUM, w odcinku SECUNDAE DELPHINI
NUPTAE/M.DCC.XLVII.; Srebro, średnica 38 mm, waga 21,7 g.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
804. Francja, Medal na chrzest, komuni
komunięę i bierzmowanie
XIX wiek - or yginalne pude
pudełłko Ciekawy medal religijny na
chrzest, komunię i bierzmowanie. Bez wygrawerowanego imienia.
Awers: pod dwoma łukami gotyckimi sceny religijne, po bokach wstęgi
z napisem: MON BIEN AIMÉ EST A MOI - ET MOI JE SUIS A LUI w
łukach oznaczenia pór dnia: LE MATIN i LE SOIR, w odcinku JE
RENONCE A SATAN/A SES POMPES ET A/SES OEUVRES;
sygnowany ROQUELAY DESAIDE; Rewers: otwarta księga oparta na
promieniach idących od Ducha Świętego; na stronach księgi
BAPTÊME LE 18/COMMUNION LE 18/CONFIRMATION LE 18; Srebro,
średnica 52 mm , waga 60,3 g.
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 200 zł
805. Plakieta, Francja Srebro, średnica 72 x 100 mm, waga 302
g.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 400 zł

806.
Iran, Mohammad Reza Pahlevi, Medal koronacyjny
1967 Bardzo ładny egzemplarz rzadkiego medalu koronacyjnego w
złocie. Awers: popiersia pary królewskiej w lewo; Rewers:
ukoronowane napisy; Złoto, średnica 24,3 mm, waga 10,46 g.
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 1 500 zł

807. Niemcy/Rosja, Medal umowa handlowa 20 III 1894
Bardzo ładny medal wydany z okazji podpisania umowy handlowej
między Niemcami a Rosją. Awers: w otoku sznurowym głowy cesarzy
w prawo, w otoku zewnętrznym legenda: *ALEXANDER
III.KAIS.V.RUSSLAND.WILHELM II.DEUTSCHER KAISER; Rewers: w
otoku sznurowym dwa ukoronowane kartusze z herbami Cesarstwa
Niemieckiego i Imperium Rosyjskiego, w zewnętrznym otoku legenda:
DEUTSCH-RUSS.-HANDELSVERTRAG/.20.III.1894.;
Aluminium,
średnica 34,6 mm, waga 4,97 g.
Stan zachowania: 1
Cena wywoławcza: 300 zł
808.
Rosja, El
Elżżbieta, Medal na otwarcie doków w
Kronsztadzie 1752, Ivanov Ładny egzemplarz rzadkiego medalu
rosyjskiego wydanego na pamiątkę otwarcia doków w mieścietwierdzy Kronsztadzie. Patyna, nalot, lekkie uszkodzenia. Wersja
wyryta przez Timofieja Iwanowa autora m.in awersów 10-rublówek
Katarzyny II. Awers: popiersie Elżbiety w sukni z płaszczem spiętym
klejnotem, niżej sygnatura ТИМОѲЕИ IВАНОВЪ, w otoku legenda:
D.G.ELISABETA.AVGVSTA.OMN.ROSS.; Rewers: widok portu i doków w Kronsztadzie z licznymi okrętami, nad
nim,
w
półłuku
napis:
PERFICIT•PARENTIS•OPVS•,
w
odcinku
legenda:
NAVALI•CRONSTAD•DEDICATO/D•XXX•IVL•MDCCLII•; Brąz, średnica 65 mm, waga 98,4 g. Diakov 93.2
Stan zachowania: 3+
Cena wywoławcza: 500 zł
809. Rosja, El
Elżżbieta, Medal z okazji ś mierci car ycy 1761
Bardzo ładny egzemplarz rzadkiego medalu rosyjskiego. Patyna, nalot.
Awers: popiersie carycy w prawo, w otoku legenda: Б • М •
ЕЛИСАВЕТЪ • I • IМПЕРАТ • IСАМОДЕР • ВСЕРОСС •; pod
popiersiem sygnatura С • Ю • F •; Rewers: duch carycy unoszący się
ku niebu, nad nim i w odcinku napis: ВЪ НЕМЪ НАИДЕШЪ И МЕНЯ
И ДѢЛА •; РОДИЛАСЬ ДЕК • 18 • ЧИС • 1709 | ПРЕСТ • Д • 25 •
Ч • 1761 Г; Brąz, średnica 60,5 mm, waga 91 g. Diakov 107.1
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 800 zł
810.
Rosja, Katarzyna II, Medal Sobór Izaaka w
Petersburgu 1768 Piękny i rzadki medal pamiątkowy Katarzyny II.
Patyna, nalot. Awers: popiersie Katarzyny w prawo, w otoku legenda:
Б . М . ЕКАТЕРИНА . II . IМПЕРАТ . И САМОДЕРЖ . ВСЕРОСС; pod
popiersiem sygnatura: ТИМОѲЕИ IВАНОВЪ; Rewers: Sobór św.
Izaaka, nad nim i w odcinku: ВОЗДАДИТЕ БОЖIЕ БОГОВИ;
AKECAPEBA КЕСАРЕВИ | МАТВ • ГЛАВ : 22 • СТИХЪ 21 |• 1768 •
Г •; Brąz, średnica 65 mm, waga 97 g. Diakov 137.1
Stan zachowania: 2+
Cena wywoławcza: 800 zł
811. Rosja, Aleksander I, Medal ze suity Carów i Kniaziów
Imperium Rosyjskiego Rzadki medal przedstawiający 61 władcę
Imperium Rosyjskiego. Seria zapoczątkowana przez Katarzynę II
liczyła pierwotnie 58 medali przedstawiając władców od Ruryka do
Piotra III. Następnie została uzupełniona o medale z wizerunkami
Katarzyny II, Pawła I, Aleksandra I i Mikołaja I, a w czasach
współczesnych o portrety ostatnich 3 carów. Co ciekawe, seria nie
zawierała wizerunku Władysława IV wykreślając go z historiografii
rosyjskiej. Awers: głowa cara w prawo, w otoku legenda:
АЛЕКСАНДРЪ ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОРЪ ВСЕРОСС.; pod popiersiem
sygnatura А . КЛЕПИКОВЪ Rewers: pod koroną legenda: ВОСШ. НА
ПРЕСТ. 12 МАРТА/1801 Г. УСОВЕРШ. УСТРОЙСТ./ГОСУД.,
РАСПРОСТР. ПРОСВѢЩ.,/ПРИСОЕДИН: КЪ ИМПЕРİИ ФИН=/
ЛЯНД., БѢЛОСТ., БЕССАРАБ.,/ЦАРСТВ. ПОЛЬСКОЕ И РАСШИР./
ГРАН. КЪ ПЕРСİИ. СПАСЪ РОССİЮ/ВЪ 1812 Г., ВОЗСТАН. МИРЪ/
ЕВРОПЫ ДВА РАЗА ВЪ ПАPИЖѢ/СКОНЧ. ВЪ ТАГАНРОГ./19
НОЯБР.1825 ГОДА./ЖИЛЬ 47 ЛЕТ 11 M. 8 Д./(61); Brąz srebrzony,
średnica 39 mm, waga 34,7g. Diakov 1664 (R1)
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł

812.
Rosja,
Aleksander
II,
Medal
na
150-lecie
Imperatorskiej Akademii Nauk 1876 Piękny egzemplarz
ciekawego medalu z 1876 roku. Patyna, nalot. Awers: głowy
Aleksandra II i Piotra I w prawo, w otoku legenda: ОСНОВАТЕЛЬ ПОКРОВИТЕЛЬ, na linii otoku sygnatura: В . АЛЕКСѢЕВЪ .;Rewers:
Minerwa siedząca w prawo, pisze na tablicy w otoczeniu atrybutów
nauk, w tle budynek Akademii, pod nią data 1876, w otoku legenda:
ЩЕДРОТАМИ МОНАРШИМИ ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМIЯ
НАУКЪ ПОЛТОРА СТОЛѢТIЯ ПРОЦВѢТАЕТЪ; Brąz, średnica 71
mm, waga 164 g. Diakov 828.1 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
813. Rosja, Aleksander III, Medal na ods
odsłłoni
onięęcie pomnika
Zwyci
Zwycięęstwa nard Turcj
Turcjąą Piękny egzemplarz. Patyna, nalot. Awers:
W wieńcu laurowo-dębowym portrety Aleksandra II i Aleksandra III
zwrócone w prawo, w otoku legenda: Б . М . ИМПЕРАТОРЪ
АЛЕКСАНДРЪ III ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II; Rewers: Kolumna
Sławy wykonana ze 128 zdobycznych armat, po jego bokach napisy:
ДОБЛЕСТЯМЪ/РОССIЙСКИХЪ
ВОЙСКЪ/ВЪ
ТУРЕЦКУЮ
ВОЙНУ/1877 - 1878 Г . ПАМЯТНИКЪ/ИЗЪ ТУРЕЦКИХЪ ОРУДIЙ/
СООРУЖЕНЪ ВЪ/1885 - 1886 Г ., w otoku legenda: ПОВЕЛѢHIЕМЪ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III; Brąz, średnica 72 mm, waga 164,5
g. Diakov 974.1 (R0)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
814. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Medal nagrodowy od Ministerstwa
F inansów Piękny egzemplarz. Awers: głowa Mikołaja II w lewo, w
otoku legenda: Б . М . НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС .; Rewers: w wieńcu napis: ЗА/
ТРУДОЛЮБIЕ/И/ИСКУССТВО/ОТЪ/МИНИСТЕРСТВА/
ФИНАНСОВЪ; Brąz, średnica 51 mm, waga 60 g. Diakov 1143.1 (R0)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
815. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Medal nagrodowy od Ministerstwa
Rolnictwa Piękny egzemplarz rzadszego medalu nagrodowego
nadawanego za osiągnięcia w rolnictwie. Awers: głowy Aleksandra III
i Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ
III - ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ II; Rewers: w wieńcu napis: ОТЪ/
МИНИСТЕРСТВА/ЗЕМЛЕДѢЛIЯ/И/ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ/
ИМУЩЕСТВЪ; Brąz, średnica 65,5 mm, waga 132,6 g. Diakov 1159.1
(R0)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
816. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Medal z okazji Wystawy Pa
Pańństwowej
w Ni
Niżżnym Nowogrodzie 1896 Piękny egzemplarz rzadkiego
medalu wydanego z okazji Wystawy w 1896 roku. Patyna. Awers:
głowa Mikołaja II w lewo, w otoku legenda: Б . М . НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС .; Rewers:
personifikacja Rosji trzyma wieniec laurowy i palmę zwycięstwa, przed
nią klęczy robotnik i muza, niżej napis: XXX Н . САМОКИШЪ/РИСОВ .
- ГРИЛИХЕСЪ СЫНЪ /ЛѢП . И РѢЗ i Н.-НОВГОРОДЪ; wyżej, w
półłuku
ВСЕРОССIЙСКАѦ
ПРОМЫШЛЕННАѦ
И
ХУДОЖЕСТВЕННАѦ ВЫСТАВКА 1896 Г .; Brąz, średnica 51,7 mm,
waga 64,2 g. Diakov 1219.1 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
817. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Medal na 200-lecie Wyborgskiego
pu
pułłku 1900 Piękny egzemplarz rzadkiego medalu pamiątkowego.
Awers: głowy Mikołaja II i Pawła I, w lewo; Rewers: ukoronowany herb
Wyborga, po jego bokach monogramy carskie, niżej daty 1700-1900,
niżej
i
powyżej
legenda:
ИВАНА-КУЛОМА-ИНГЛИСАВЫБОРГСКİЙ ПОЛКЪ; НЫНѢ ЕГО . ИМ . КОР . ВЕЛ . ИМ . ГЕР .
КОР . ПР . ВИЛЬГЕЛЬМ А - II; Brąz, średnica 65 mm, waga 127 g.
Diakov 1315.1 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł

818. Rosja, Miko
Mikołłaj II, Medal na wizyt
wizytęę par y cesarskiej na
ods
odsłłoni
onięęciu mostu Aleksandra III w Par yyżżu 1900 Posrebrzany
medal w brązie Mikołaja II wydany z okazji wizyty pary cesarskiej na
otwarciu mostu Aleksandra III w Paryżu w 1900 r. Bardzo rzadka
emisja. Awers: 3 figury kobiece na tle mostu, nad nimi głowa
Aleksandra III z podpisem ALEXANDRE III, w odcinku: SVR LA BERGE
HISTORIQVE AVANT QVE DE DESCENDRE/SI TON GENEREVX
COEVR AVX COEVRS FRANCAIS REPOND/MEDITE GRAVEMENT
REVE DEVANT CE PONT/LA FRANCE LE CONSACRE A TON PERE
ALEXANDRE; Rewers: LE VII OCTOBRE MDCCCXCVI/SA MAJESTE
NICOLAS II/EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES/SA MAJESTE
L'IMPERATRICE
ALEXANDRA
FEDOROVNA/FELIX
FAURE
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE/ONT POSE A
PARIS/LA PREMIERE PIERRE DU PONT/ALEXANDRE III/MELINE
ETANT PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES/HENRY BOUCHER
MINISTRE DU COMMERCE/ALFRED PICARD COMISSAIRE
GENERAL/DE L'EXPOSITION UNIVERSELLE/DE 1900; Brąz
posrebrzany, średnica 70 mm, waga 141 g. Diakov 1320.1
Stan zachowania: 2
Cena wywoławcza: 500 zł
819.
Rosja, Miko
Mikołłaj II, Medal nagrodowy Do
DońńskoKuba
Kubańńsko-T ierskiego
Towarzystwa
Rolniczego
Ładny
egzemplarz rzadkiego medalu nagrodowego. Kilka obić, przetarcia
najwyższych partii reliefu. Ślady czyszczenia w tle. Awers: w wieńcu
laurowo-dębowym głowa Mikołaja II w lewo; Rewers: Orzeł Imperium
Rosyjskiego, w otoku legenda: Въ УПОРНОМъ ТРУДъ и Въ
ЕДИНЕНIИ СИЛА ПРИЗНАТЕЛьНОЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ДОНОКУБАНО-ТЕРСКО О•С•X; Brąz, średnica 51 mm, waga 59,1 g.
Diakov 1471.1 (R1)
Stan zachowania: 3/3+
Cena wywoławcza: 200 zł
820.
Rosja, Medal Za
Załło ż enie Pskowa, 56 z serii
Histor ycznych Medali Piękny egzemplarz z serii 94 medali
upamiętniających historyczne wydarzenia Rosji. Upamiętnia założenie
Pskowy przez księżną Olgę w 947 roku. Awers: półpostać Wielkiego
Kniazia Świętosława, w zbroi, z tarczą, w prawo, w otoku legenda:
ВЕЛИКÏЙ КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВЪ СѢВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ POCCÏИ;
Rewers: Widok brzegi rzeki na którym księżna Olga w otoczeniu
wojów i dworu odbiera plan miasta, na drugim brzegu na górze widok
miasta; nad linią odcinka numer 56, na linii sygnatura С•ЮДИН•;
wyżej napis ЩЕДРО СОЗИДАЕТЪ НАСЕЛЯЕТЪ; w odcinku: ОЛЬГА
ГРАДЪ ПСКОВЪ СОЗДА/И НАСЕЛИ И ДАДЕ НА ТО/ЗЛАТА И
СРЕБРА/ВЪ 947 ГОДУ; Brąz, średnica 79 mm, waga 182,5 g. Diakov
1723 (R1)
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 300 zł
821. Rosja/Polska, Miara gorzelniana 1/100 wiadra 1875
An. Skorczynski, Turk Ciekawa miara gorzelniana najpewniej
pochodząca z terenów polskich. Wyprodukowana przez fabrykanta
An. Skorczynskiego w Turce w 1875 roku. Wylew mosiężny
mocowany zaciskowo sygnowany No 86 1876. Pierwotnie miara
posrebrzona, resztki srebrzenia zachowane na spodzie. Ładnie
zachowany egzemplarz rzadko spotykanego na rynku przedmiotu.
Ślady używania. Stan zachowania przedmiotu dobry. Miedź, mosiądz,
średnica podstawy 6 cm, średnica wylewu 5,5 cm, szerokość z uchem
~8 cm, wysokość 7 cm.
Cena wywoławcza: 200 zł
822. II RP, Szabla wz.21 oficerska, Gorzkowski Warszawa
Ładny egzemplarz. Pochwa z licznymi wżerkami. Głownia w stanie
dobrym, lekko zużyta. U nasady głowni sygnatura GORZKOWSKI
WARSZAWA. Na grzbiecie odbiór C inspektora Władysława
Sinołeckiego i numer 43669. Rękojeść po renowacji. Stan zachowania
przedmiotu dobry. Wymiary: długość w pochwie 97 cm, długość bez
pochwy 92,2 cm, długość pochwy 84 cm, szerokość u nasady 3,5 x
0,5 cm. Wymiary jelca 12,5 x 15,5 cm.
Cena wywoławcza: 4 000 zł

823. II RP, Bagnet wz.24, Towarzystwo Fabr yk Motorów
"Perkun" Ładny egzemplarz bagnetu wz.24 z Fabryki "Perkuna".
Pochwa numerowana z odbiorem wojskowym D w ośmiokącie. Na
głowicy nabita sygnatura wz.24, u nasady głowni oznaczenia: orzełek
i WP oraz sygnatura fabryki z numerem. Zatrzask sprawny. Mocne
przetarcia na zaczepie żabki. Ślady używania. Osłona ogniowa
kompletna. Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Wymiary:
długość w pochwie 40,5 cm, długość bez pochwy 38,5 cm, długość
pochwy 26,5 cm, szerokość u nasady 2,5 x 0,5 cm.
Cena wywoławcza: 1 200 zł
824.
II RP, Bagnet wz.29 Fabr yka Broni Radom Ładny
egzemplarz "Radomiaka". Na jelcu numer 8063 seria U. U nasady
głowni oznaczenia: orzełek i WP oraz sygnatura fabryki i odbiór
wojskowy D2 majora Dzierżyńskiego z Radomia. Zatrzask sprawny.
Ślady używania. Osłona ogniowa kompletna. Uszkodzenia pochwy.
Stan zachowania przedmiotu dobry/bardzo dobry. Wymiary: długość
w pochwie 40 cm, długość bez pochwy 38,5 cm, długość pochwy
26,8 cm, szerokość u nasady 2,5 x 0,5 cm.
Cena wywoławcza: 1 200 zł
825. Austro-W
Austro-Węęgr y, Tasak pionierski mle 1853 "Micha
"Michałłek",
FS Jung Ładny egzemplarz bez bić wojskowych jednostki. Sygnatury
u nasady głowni FS JUNG i punce odbiorów. Pochwa skórzana w
stanie bardzo dobrym. Na głowni wżerki i wytrawienia stalowych
elementów. Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Wymiary:
długość w pochwie 66 cm, długość bez pochwy 63,5 cm, długość
pochwy 49,5 cm, szerokość u nasady 5,5 x 0,6 cm.
Cena wywoławcza: 1 400 zł
826.
Francja, Bagnet mle 1874 Gras, Marzec 1877 St.
Etienne - dla armii kolonialnych Ładnie zachowany egzemplarz.
Pochwa mocno wytrawiona. Ostatni model francuskich bagnetów
tego typu. Na grzbiecie oznaczenie manufaktury w St. Etienne oraz
data produkcji tego egzemplarza - Marzec 1877. Na jelcu nabite: z
jednej strony punca kotwica, która oznacza prawdopodobnie
przeznaczenie dla armii kolonialnych, z drugiej strony odbiory
wojskowe i numer bagnetu. Zatrzask sprawny. Stan zachowania
przedmiotu bardzo dobry. Wymiary: długość w pochwie 66 cm,
długość bez pochwy 64 cm, długość pochwy 53,5 cm, szerokość u
nasady 2 x 1 cm.
Cena wywoławcza: 400 zł
827. III Rzesza, Kordzik oficerski wojsk lląądowych, Rober t
Klaas Solingen Egzemplarz wczesnej produkcji Roberta Klaasa, z
białą rączką i orłem Wojsk Lądowych. Egzemplarz zdenazyfikowany
poprzez usunięcie wieńca ze swastyką. Ciekawa pamiątka
historyczna. Pochwa w poprawnej kondycji. Jelec zniszczony, ostrze z
wżerkami. Stan zachowania przedmiotu dobry. Wymiary: długość w
pochwie 40 cm, długość bez pochwy 37,5 cm, długość pochwy 28
cm, szerokość u nasady 2 cm.
Cena wywoławcza: 1 200 zł
828. Rosja, Szabla wz. 1881 "Dragonka", Z
Złłatoust 1905 228 Zado
Zadońński Pu
Pułłk Piechoty Ładny egzemplarz szabli wzoru
1881. Ślady używania, patyna, nalot. Wykonanie z fabryki w
Złatouściu z 1905 roku. Sygnowana na jelcu jednostką 57 dywizja
piechoty, 228 Zadoński Pułk Piechoty, numer szabli w jednostce 55.
Pochwa sygnowana numerem pułku. Na odwrocie jelec sygnowany
puncami fabryki i puncą daty 1905. Komplet regulaminowych bić. U
nasady głowni z jednej strony stemple Fabryki i data 1905, z drugiej
stemple fabryki i numer szabli 55. Stan zachowania przedmiotu dobry.
Wymiary: długość w pochwie 91 cm, długość bez pochwy 89,5 cm,
długość pochwy 78 cm, szerokość u nasady 3 x 0,5 cm. Wymiary
jelca: 11 x 15 cm.
Cena wywoławcza: 3 500 zł

829. Imperium Rosyjskie, Zestaw mena
menażżek wojskowych IWojennych Zestaw dwóch menażek używanych przez wojsko
rosyjskie w czasie I Wojny Światowej. Sygnowane znanymi
moskiewskimi producentami. Ślady czyszczenia, patyna, nalot. Stan
zachowania przedmiotów dobry. Wymiary, menaszka z pokrywką
11x20cm, bez pokrywy 13 x17 cm.
Cena wywoławcza: 400 zł
830.
Rosja, Por tcygar srebrny zdobiony technik
technikąą niello,
Scena kuligu, Moskwa 1896 Przepiękny portcigar wykonany pod
koniec XIX wieku w Moskwie. Wnętrze złocone. Pokrywki zdobione
cenioną techniką niello przy jednoczesnym ciekawym fakturowaniu
powierzchni małymi wgłębieniami i delikatnymi wężykami na
obrzeżach powierzchni zdobionej. Centralnie od góry w medalionie
scena kuligu przez pole powozem zaprzężonym w trójkę, z dwiema osobami i woźnicą. Od strony odwrotnej
medalion w delikatnym zdobieniu przeznaczony na inicjały właściciela. Dookoła medalionów delikatny wątek
roślinny ryty zdobiony techniką niello. Zatrzask sprawny, lekkie ślady używania, od wewnątrz nabite punce
srebra próby 84 złotników (.875), z puncą imienną probierza moskiewskiego z 1896 roku oraz imiennik
wytwórcy. Brak tasiemek wewnątrz. Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Srebro .875, wymiary 8,4 x
13,3 cm, waga 264 g.
Cena wywoławcza: 1 500 zł
831. Polska, XIX wiek, T
Tłłok piecz
pieczęętny z symbolami W iara,
Nadzieja, Mi
Miłło ść Piękny tłok pieczętny z symbolami religijnymi.
Rączka z kości pięknie modelowanej z delikatnym zdobieniem. Tłok
wykonany z brązu złoconego ogniowo. Lekkie ślady używania,
zabrudzenia. Przedstawienie: serce z wpisanym weń "A" na skrzyżowanych kotwicy i krzyżu, nad nimi
wszechwidzące oko opatrzności; Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Wymiary powierzchni pieczętnej
10 x 11 mm.
Cena wywoławcza: 1 200 zł
832.
Polska, Medal Towarzysz Broni 1863/4 - dla
uczestników Powstania Styczniowego Rzadki medal dla
uczestników Powstania Styczniowego, wykonywany na zamówienie
w 25. rocznicę Powstania. Wykonany przez znanego lwowskiego
grawera i medaliera - A. Schindlera, znanego m.in z autorstwa bardzo
rzadkiego medalu na 100-lecie Konstytucji 3 Maja. Bardzo rzadka
pozycja, sporadycznie spotykana na rynku. Egzemplarz mocno
znoszony, z odjętym uszkiem. Wersja w białym metalu. Awers: na tle
utensyliów wojennych zwieńczonych hełmem, tarcza herbowa z orłem
w koronie na czerwonej tynkturze, niżej sygnatura: A.SCHINDLER
LWÓW;
Rewers:
w
wieńcu
laurowo-dębowym
napis:
*/TOWARZYSZ/BRONI/1863/4; Biały metal, średnica 35 mm, waga
16,5 g.
Stan zachowania: 3
Cena wywoławcza: 500 zł
833.
II RP, Odznaka Policja Gminna A. Berli
Berlińński Lwów
1925 Piękny egzemplarz bardzo rzadkiego emblematu policyjnego.
Patyna, nalot. Blacha bita z głęboką kontrą, mocowana na mosiężne
tasiemki (zachowane w oryginale, lekko zginane). Opis: orzeł
państwowy wz.19, nad nim i pod nim w półłukach napis:
POLICJA/GMINNA, niżej sygnowanie A. BERLIŃSKI LWÓW 1925;
Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Mosiądz, wymiary 90 x
100 mm.
Cena wywoławcza: 800 zł
834. II RP, Miniatura odznaki Naczelne Dowództwo Wojska
Polskiego, Michrowski - rzadko
rzadkość
ść Piękny egzemplarz miniatury
rzadkiej odznaki. Oryginalna nakrętka Michrowskiego. Brak ubytków,
emalia w stanie bardzo dobrym. Odznaka dwuczęściowa. Opis: na
krzyżu emaliowanym na niebiesko nakładka w postaci okręgu z
wpisanym weń orłem siedzącym na dwóch buławach, w okręgu napis:
NACZ•DOW•-W•P•-SZT•GEN-1918-1921; Nakrętka sygnowana
J.MICHROWSKIEGO /GRAWER/WARSZAWA/NOY ŚWIAT 15; Stan
zachowania przedmiotu zbliżony do idealnego. Wymiary 20,5 x 20,5
mm.
Cena wywoławcza: 300 zł

835.
II RP, Kontra do bicia odznaki Przysposobienia
Wojskowego Kobiet - tzw. Ma
Małłej Kontra do bicia odznaki
Przysposobienia Wojskowego Kobiet - orzełka, w wersji tzw. Małej
noszonej na patkach munduru organizacji, a od 1935 roku jedynej
obowiązującej na mundurze. Jednostkowy przedmiot, mimo ubytków,
zdecydowanie wart uwagi. Ciekawy poprzez wykonanie w ołowiu,
pozwalającym na bicie jedynie lekkiej kontry, mocowany do podstawy
( najpewniej drewnianej) przy pomocy 4 żelaznych gwoździków ( pozostałość 3 z nich, jeden urwany). Opis:
wklęsło-wypukły rysunek orła na tarczy z literami PWK; Ołów, żelazo, wymiary 28 x 28 mm.
Cena wywoławcza: 100 zł
836.
II RP, Plakieta ś cienna Liga Obrony Powietrznej i
Przeciwgazowej dla ma
małłych firm Niespotykana plakieta Ligi
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Wymiar i materiał wskazują na
przeznaczenie do mocowania na ścianach małych zakładów
wspierających Ligę. Lekkie odbicia emalii, zabrudzenia, przetarcia.
Brak śladów mocowania. Opis: na białej emalii napis na czerwono:
FIRMA/JEST CZŁONKIEM/L.O.P.P.!, napis przedzielony wizerunkiem
odznaki L.O.P.P na zielono. Stan zachowania przedmiotu bardzo
dobry. Stal, emalia, wymiary 10 x 15 cm.
Cena wywoławcza: 100 zł
837. II RP, Odznaka So
Sołłtys Bracia Ł opie
opieńńscy Warszawa
Piękna, znana odznaka Sołtysa z lat 20-tych wykonana w jednym z
najsłynniejszych
warsztatów
brązowniczych
okresu
II
Rzeczypospolitej - pracowni Braci Łopieńskich. Wyroby zakładu
cechują się wyśmienitym dopracowaniem detali, dzięki czemu po dziś
dzień jego wyroby są poszukiwane na rynku antykwarycznym.
Nakładka z orłem w brązie srebrzonym. Oryginalna nakrętka. Opis: w
wieńcu orzeł państwowy wz.19, nad nim napis SOŁTYS; Na stronie
odwrotnej sygnatura BR. ŁOPIEŃSCY/WARSZAWA, nakrętka
sygnowana B-CIA ŁOPIEŃSCY WARSZAWA; Brąz, srebrzenie,
średnica 56 mm.
Cena wywoławcza: 400 zł
838.
Okupacja, Orze
Orzełł wz.19 Bracia Hoffman Radomsko
Wyśmienity egzemplarz orła wz.19 produkowanego przez braci
Hoffman z Radomska na potrzeby oddziałów partyzanckich. Orzeł bity
z lekko kontrą. Brak śladów mocowania wskazujący na pochodzenie z
zapasów, niewydanych partyzantom. Opis: Orzeł w koronie na tarczy
amazonek z 19 guzami. Stan zachowania przedmiotu zbliżony do
idealnego. Cynk, wymiary 47 x 62 mm.
Cena wywoławcza: 100 zł
839. RP po 1945 roku, Legitymacja Polska Armia Ludowa
Toru
Toruńń - wystawiona na ofiar
ofiaręę obozu koncentracyjnego
Niezwykle ciekawy przedmiot będący dowodem na nieudowodnione
w latach 40-tych przestępstwo fałszerstwa dokumentów. Legitymacja
wystawiona przez Komisję Likwidacyjną Polskiej Armii Ludowej okr.
Toruńskiego z datą 18 stycznia 1945 roku (Toruń został wyzwolony 1
lutego 1945). Legitymacja niewypełniona w pełni. W latach 40-tych
dowódca PAL z Torunia - Sergiusz Kostecki ps. Czarny był oskarżony o sprzedawanie legitymacji PAL. Niczego
mu nie udowodniono. Ta legitymacja stanowi zaś dowód tego przestępstwa. Została bowiem wystawiona na
przedwojennego urzędnika państwowego z Torunia, który w ramach AB-Aktion trafił do obozu Mauthausen
( numer obozowy 53232, gdzie zmarł) Więcej informacji o tym przestępstwie znajduje się w teczce Kosteckiego
umieszczonej na stronie KPBC. Stan zachowania przedmiotu dobry. Wymiary 8,2 x 12,8 cm
Cena wywoławcza: 300 zł
840. Hiszpania, Order Izabelli Katolickiej z po
połł. XIX wieku z ł oto Bardzo ładnie zachowany krzyż orderowy Orderu Izabelli
Katolickiej. Drugi model orderu pochodzący z czasów Izabelli II, której
monogram widnieje na rewersie orderu. Brak wieńca i wstążki. Emalia
w stanie bardzo dobrym, bez widocznych uszkodzeń i ubytków. Stan
zachowania przedmiotu bardzo dobry. Złoto, średnica 52,5 mm, waga
23,7 g.
Stan zachowania: 1Cena wywoławcza: 2 000 zł

841. Niemcy, Krzy
Krzyżż Ż elazny I klasy za I Wojn
Wojnęę Ś wiatow
wiatowąą
Walter Schott Berlin Piękny egzemplarz. Bardzo ładne pudełko
nadaniowe z oryginalnym tekturowym etui przeznaczonym dla
upoważnionych do nadawania krzyży i odznaczonych. Stan
zachowania przedmiotu perfekcyjny. Zdecydowanie polecamy rzadkie w tak doskonałym stanie zachowania. Wymiary 42 x 42mm.
Cena wywoławcza: 800 zł
842. Niemcy, Krzy
Krzyżż Ż elazny I klasy za I Wojn
Wojnęę Ś wiatow
wiatowąą
Pięknie zachowany egzemplarz w pudełku nadaniowym. Pudełko
niesygnowane. Krzyż w stanie bardzo dobrym, niesygnowany. Stan
zachowania przedmiotu bardzo dobry. Wymiary 42x 41,7 mm.
Cena wywoławcza: 800 zł

843. III Rzesza, Krzy
Krzyżż Ż elazny I Klasy C.F. Zimmermann
Pforzheim (sygn. 20) Pięknie zachowany egzemplarz w pudełku
nadaniowym. Pudełko niesygnowane. Krzyż w stanie bardzo dobrym,
sygnowany na szpili numerem 20 - oznaczeniem C.F. Zimmermanna z
Pforzheim. Odznaczenie przygotowane po przywróceniu w 1939
roku. Stan zachowania dobry. Wymiary 44,5 x 44,5 mm.
Cena wywoławcza: 800 zł
844. III Rzesza, Krzy
Krzyżż Ż elazny I Klasy niesygnowany Pięknie
zachowany egzemplarz w pudełku nadaniowym. Pudełko
niesygnowane. Krzyż w stanie wyśmienitym, niesygnowany.
Odznaczenie przygotowane po przywróceniu w 1939 roku. Stan
zachowania przedmiotu doskonały. Wymiary 44,2 x 44,4 mm.
Cena wywoławcza: 800 zł
845. III Rzesza, Odznaka pilota, Bracia Schneider W iede
iedeńń
Bardzo ładnie zachowany egzemplarz, ze śladami wygrzania.
Oryginalne pudełko nadaniowe. Odznaka sygnowana przez firmę
Braci Schneider z Wiednia. Patyna, nalot. Stan zachowania
przedmiotu dobry. Wymiary odznaki: 53 x 67 mm.
Cena wywoławcza: 1 500 zł
846.
Niemcy, III Rzesza, Szpanga za walk
walkęę wr
wręęcz III
Stopnia Peekhaus/Gablonz Powierzchniowa korozja cynkowa,
nalot, patyna. Szpila obłamana. III klasa nadawana za 15 dni walki w
bliskim starciu. Wersja sygnowana Ausf. A.G.M.u.K. Gablonz i
FEC.W.E. PEEKHAUS BERLIN. Opis odznaczenia: w ramce orzeł III
Rzeszy, pod nim skrzyżowane granat trzonkowy i bagnet do karabinu,
po bokach ramki liście dębu na gałązkach. Stan zachowania
przedmiotu słaby/na dobry. Cynk, żelazo, wymiary 27 x 97 mm.
Cena wywoławcza: 200 zł
847.
Rosja, Aleksander II, Wst
Wstęęga wyró
wyróżżnienia za
ujarzmienie Zachodniego Kaukazu 1864 Piękny, magazynowy
egzemplarz wstęgi czapkowej nadawanej za wyróżnienie się w
ujarzmieniu Zachodniego Kaukazu w 1864 roku. Mocowania
zachowane w całości. Patyna, nalot. Stan zachowania przedmiotu
bardzo dobry. Miedź, mosiądz, wymiary 30 x 96 mm.
Cena wywoławcza: 100 zł
848.
Rosja, Aleksander II, Wst
Wstęęga wyró
wyróżżnienia za
F ilippopol 5 stycznia 1878 Piękny, magazynowy egzemplarz
wstęgi czapkowej nadawanej za wyróżnienie się w bitwie o Filippopol
5 stycznia 1878 roku. Mocowania zachowane w połowie. Patyna,
nalot. Stan zachowania przedmiotu bardzo dobry. Miedź, mosiądz,
wymiary 30 x 98 mm.
Cena wywoławcza: 100 zł

Regulamin
Regulamin Aukcji
Organizatorem aukcji jest Rzeszowski Dom Aukcyjny sp. z O.O. Pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. , NIP;
8133779334
Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają
anonimowi.
Op
Opłłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera już w sobie
podatek VAT.
Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania nale
należżno
nośści w ci
ciąągu 14 dni od zakończenia
licytacji.
Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować nieopłacone zamówienia aukcyjne, bądź
rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że
w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego
regulaminu.
Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków, przy czym Organizator zastrzega sobie
prawo uwarunkowania tej prośby wpłatą wadium.
Oglądanie przedmiotów aukcyjnych dostępne jest dla Uczestników aukcji, w siedzibie Organizatora lub
innym wskazanym przez organizatora miejscu po uprzednim zaanonsowaniu wizyty.
Uczestnicy aukcji biorący udział w licytacji będą traktowani tak jakby oglądali przedmioty i studiowali ich
stan zachowania.
Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej zatwierdzeniu ( przybiciu), a zwycięzcą
licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
Podbicia:

od kwoty

podbicie

1

10

500

50

1000

100

5000

500

10000

1000

50000

2000

Walutą aukcji jest Polski Złoty i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator
akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty w walutach EURO i USD według tabeli średnich
kursów walut Narodowego Banku Polskiego z dnia przeprowadzenia aukcji.
Należność za kupione przedmioty należy przelać na konta :
Wp
Wpłłaty zzłłotówkowe:
Pekao SA: 26 1240 4751 1111 0010 8257 5903
Wp
Wpłłaty walutowe:
90 1240 4751 1978 0010 8392 8104
8104[EURO]
36 1240 4751 1787 0010 8392 8247 [USD]

Odbiór lub wysyłka przedmiotów:
1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po
otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
2. Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Organizatorem szczegółów odbioru.
3. Koszt wysy
wysyłłki krajowej w wysoko
wysokośści 20 zzłłotych pokr ywa nabywca. Wysy
Wysyłłka jest
ubezpieczona i realizowana przez firm
firmęę kuriersk
kurierskąą, lub na ż yczenie poczt
pocztąą.
4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany
jest indywidualnie.
5. Wysyłka przedmiotów następuje w ciągu 7 dni od daty zaksięgowanie przelewu.
Przedmioty o war to
tośści powy
powyżżej 16.000 zzłłotych mog
mogąą by
byćć wywiezione na sta
stałłe poza granic
granicęę
Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia Ministra Kultur y i Dziedzictwa Narodowego, w zwi
zwiąązku
z powy
powyżższym organizator nie wysy
wysyłła przedmiotów o war to
tośści powy
powyżżej 16.000 zzłłotych poza
granice kraju.
Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje "Ustawa z dnia 23.07.2003 O ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami” wraz z późniejszymi poprawkami.
Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator

nie pośredniczy w tej procedurze.
Za wady prawne przedmiotu odpowiedzialność ponosi wstawiający przedmiot na aukcję .
Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany
w tłumaczeniu na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst
regulaminu.
Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta
Rzeszowa.

