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Przedmioty wystawione na aukcję będą udostępnione do oglądania w biurze spółki przy ulicy Hożej 43/49 w Warszawie

od 10.10.2011 do 3.11.2011 r. w godzinach od 10.00 do 18.00. Również w dniu aukcji w bardzo ograniczonym zakresie od

godziny 14.30 w Hotelu GROMADA - “DOM CHŁOPA” w Warszawie.

Tabela stanów zachowania

Stan zachowania Polska USA

I Stan bankowy Uncirculated (Unc)

II Stan piękny Extremely Fine (XF)

III Stan bardzo dobry Very Fine (VF)

IV Stan dobry Fine (F)

V Stan dostateczny Very Good (VG)

VI Stan słaby Good (G)

VII Stan zły Poor (P)

Opis przedmiotów, wycena i układ katalogu:

Marek Kondrat i Ryszard Kondrat

Zdjęcia i skład komputerowy:

Marek Kondrat, Daniel Maksymiuk

Wszelkie prawa zastrzeżone

naświetlanie i druk: Agpress, Nowa Biała 34, 09-411 Biała k/Płocka



REGULAMIN AUKCJI

Warszawskiego Centrum Numizmatycznego

1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.

2. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny jest wydawany klientowi po wypełnieniu i

własnoręczym podpisaniu akcesu uczestnictwa w aukcji. W przypadku gdy klient pragnie zachować anonimowość zobowiązany jest do wpłacenia

wadium. Wysokość wadium określa każdorazowo WCN.

3. Fakt podpisania akcesu uczestnictwa w aukcji oraz przystąpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.

5. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.

6. Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Oferty pisemne przyjmowane

są najpóźniej w przeddzień aukcji. Klienci składający pisemną ofertę zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości

25% ceny szacunkowej. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.

7. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe

WCN. Klienci znani WCN mogą dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN

będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.

8. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych

w katalogu mogą być przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcia

aukcji reklamacje nie będą przez WCN uwzględniane.

9. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.

10. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.

Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 10% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT.

W kwestiach wątpliwych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę.

11. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu

pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad

zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.

12. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:

do 200 zł - 10 zł

200 zł - 500 zł - 20 zł

500 zł - 1.000 zł - 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł - 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł - 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł - 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł - 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł - 2.000 zł

od 50.000 zł - 5.000 zł

13. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.

14. Wszelkie należności prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:

Warszawskie Centrum Numizmatyczne

ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa

Citibank Handlowy w Warszawie S.A., 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

MultiBank, BRE Bank S.A., 08 1140 2017 0000 4302 0767 0344 (PLN)



TERMS OF AUCTION

of Warsaw Numismatic Centre

1. The auction is conducted to order and for the account of the owners of items, and on the behalf of the bidders.

2. The condition of participating in auction is possesing the bidding number. The bidding number is issued to client upon fulfilling and signing the

registration card. In case the client wishes to remain anonymous, he or she is obliged to pay a deposit. The amount of deposit is stated each time

by WCN.

3. The fact of signing the registration card and accession to bidding constitutes full acceptance of all the terms of the sale by the bidder.

4. The auction lots are described in good faith and the authenticity of items is guaranteed, if not otherwise stated in the description.

5. The prices indicated in the catalogue are estimates, but bidding will start at prices 20% lower.

6. The participation in the auction is also availlable in written orders by letter, fax or electronic mail. The written orders are accepted a day before the

auction at the latest. Clients participating in written orders are obliged to pay a deposit on WCN's bank account in amount of 25% of estimated

prices. WCN may retract from request of paying deposit.

7. The successful bidders are obliged to redeem the auction lots immediately after the auction in cash or money transfer to WCN's bank account.

Purchasers known to WCN are obliged to make payment within 7 days from the end of the auction. The breach of this condition will cause charging

interest for every day of delay. There is a possibility of changing the term of payment by agreement concluded by WCN and purchaser.

8. Bidders will be considered to have seen and studied the items. Any complaints concerning the items will be accepted by WCN only in writing during

public viewing of items. With the beginning of the auction no complaints will be accepted by WCN.

9. The District Court in Warsaw has jurisdiction in case of any litigations

10. The items are knocked down after the highest bid has been called for third time.

To the knocked down price 10% buyer's fee will be added. VAT is included in buyer's fee.

In case of any doubts the item will be called down once more.

11. Items inscribed to National Monuments Register or of amount greater than 16.000 zlotys can be taken outside Poland only after receiving the

permition for exportation. The procedure of exportation and receiving permissions is regulated by the act of lat from 23rd Juty 2003 entitled "On

the protection and tutelage of National Monuments" with amendment from 18th March 2010.

12. The bidding procedure is executed with minimum rates of increase:

up to 200 zł - 10 zł

200 zł - 500 zł - 20 zł

500 zł - 1.000 zł - 50 zł

1.000 zł - 2.000 zł - 100 zł

2.000 zł - 5.000 zł - 200 zł

5.000 zł - 10.000 zł - 500 zł

10.000 zł - 20.000 zł - 1.000 zł

20.000 zł - 50.000 zł - 2.000 zł

above 50.000 zł - 5.000 zł

13. Only the Polish text of the terms of auction has a legal force. This is a free translation included only for guidance.

14. All money transfers should be made to our bank accounts in specified currency:

Warszawskie Centrum Numizmatyczne

ul. Hoża 43/49, 00-681 Warszawa

Citibank Handlowy w Warszawie S.A., SWIFT: CITIPLPX IBAN: PL 82 1030 0019 0109 8530 0006 1018 (PLN)

IBAN: PL 36 1030 0019 0108 4060 1100 4047 (USD)

IBAN: PL 68 1030 0019 0109 7860 1000 9831 (EUR)



Oferta 47. aukcji Warszawskiego Centrum Numizmatycznego
stanowi niewielką część wyśmienitej i unikatowej kolekcji Pana

Janusza Lucow.

Do sprzedaży zostały wybrane banknoty i dokumenty ukazujące
pełną historię pieniądza papierowego w Polsce od pierwszych

prób wprowadzenia pieniądza papierowego za czasów Stanisława
Augusta Poniatowskiego do wczesnych lat Polski Rzeczpospolitej
Ludowej.

Banknoty wystawione do sprzedaży są opisane i często
ilustrowane w pięciotomowym katalogu kolekcji “Banknoty

Polskie - Kolekcja Lucow”, autorstwa Jerzego Koziczyńskiego.
Zarówno sama kolekcja, jak i katalog ją opisujący, zdobyły już
ogromne uznanie wśród pasjonatów polskich pieniędzy papierowych.
Nieliczne pozycje nie zostały udokumentowane w wyżej
wymienionych tomach, gdyż zostały dołączone do kolekcji po
wydrukowaniu katalogów.

Wszystkie pozycje aukcyjne mają dołączony certyfikat ze
zdjęciem, zaprojektowany przez Andrzeja Heidricha.

Jesteśmy przekonani, że posiadanie banknotów z tejże wspaniałej
kolekcji sprawi dużo satysfakcji pasjonatom i kolekcjonerom

polskich pieniędzy papierowych.

Zdjęcia w katalogu zostały przedstawione głównie w skali 1:2 (50%).
W nielicznych przypadkach przedmioty zostały zaprezentowane w
skali 1:1 (100%) lub innej, dogodniejszej do przeglądania.
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The Offer of 47th auction of Warszawskie Centrum
Numizmatyczne is a small part of the exquisite and unique

collection of Janusz Lucow.

For sale we have selected notes and documents showing the full
history of paper money in Poland since the first attempts to

introduce paper money at the time of King Stanislaus Augustus
Poniatowski, the early years of People's Republic of Poland.

The Banknotes offered for sale are described and often illustrated
in five-volume catalog collection "Banknoty Polskie - Kolekcja

Lucow" by Jerzy Koziczyński. Both, the collection itself and the
catalogue describing it, has already gained great tribute among
hobbyists of Polish paper money. A few items were not documented
in these volumes, as they were attached to the collection after
publishing of the catalogues.

All auction items are provided with a certificate, containing
photography, designed by Andrzej Heidrich.

We believe that having a banknotes from this collection will
make a lot of great passion and satisfaction to collectors of

Polish Papermoney.

Pictures in the catalogue are presented mainly in the scale of 1:2
(50%). In rare cases, items were presented in a scale of 1:1

(100%) or another, which makes easier to browse on pages.



7

Stanisław August Poniatowski 1764-1795
*1. “Karol Glave - Projekt względem banku królowi i Stanom podany, w Warszawie 8 grudnia 1790”, projekt

autorstwa Karola Glavego o celowości ustanowienia banku emitującego pieniądz papierowy jako papierów

dłużnych, 4 strony druku w formacie folio, w kartonowej oprawie zszyte razem, Lucow tom I, str. 216-219,

naddarcia i przedarcia sklejone, po konserwacji, na oprawie ex-libris Janusza Lucow III 2.000,-

*2. “Ustanowienie Papieru z Stemplem Rzpltey Kurs y Walor Monety maiącego”, projekt do ustawy wprowadzającej

pieniądz papierowy w Polsce, 4 strony druku w formacie folio, szerokie lewe marginesy, na których nieliczne

odręczne dopiski z epoki, na ostatniej stronie skasowana pieczęć własnościowa Biblioteki Poznańskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, papier ze znakiem wodnym, Lucow - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, w kartonowej teczce z ex-librisem Janusza Lucow, egzemplarz z aukcji Unicum z 24.IV.1999, pięknie

zachowane II 2.000,-

skala 25%

skala 25%

1

2



Insurekcja Kościuszkowska 1794
*3. 5 złotych 8.06.1794, seria N.A.1, numeracja 28157, w napisie błąd “wszlkich”, mały fragment firmowego znaku

wodnego, Lucow 1e (R2), Miłczak A1.b, niewielkie naddarcia i przedarcia IV+ 1.500,-

*4. 5 złotych 8.06.1794, seria N.B.1, numeracja 14994, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 3a (R3),

Miłczak A1.a, niewielkie naddarcia i przedarcia, po subtelnej konserwacji, dwie podlepki na odwrocie III 3.000,-

*5. 5 złotych 8.06.1794, seria N.C.1, numeracja 38975, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 4e (R2),

Miłczak A1.a, pięknie zachowane II 4.000,-

*6. 5 złotych 8.06.1794, seria N.D.1, numeracja 39184, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 5g (R3),

Miłczak A1.a, wyśmienicie zachowane II+ 4.000,-

8
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*7. 5 złotych 8.06.1794, seria N.E.1, numeracja 39165, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 6a (R5),

Miłczak A1.a, uzupełniane ubytki papieru, po konserwacji III/IV 1.750,-

*8. 5 złotych 8.06.1794, seria N.G.1, numeracja 30853, widoczny fragment firmowego znaku wodnego,

Lucow 8 (R6), Miłczak A1.b, ładnie zachowane, po niewielkiej konserwacji III+ 3.000,-

*9. 5 złotych 8.06.1794, seria N.A.2, numeracja 2955, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 10a (R4),

Miłczak A1.c, ładnie zachowane, niewielkie ślady po odrywaniu podlepek, po niewielkiej konserwacji III+ 3.000,-

*10. 5 złotych 8.06.1794, seria N.B.2, numeracja 5436, w napisie błąd “funduszuw”, bez firmowego znaku wodnego,

Lucow 11d (R3), Miłczak A1.d, ładnie zachowane, po niewielkiej konserwacji III 2.500,-

7 8
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*11. 5 złotych 8.06.1794, seria N.E.2, numeracja 14223, w napisie błąd “wszlkich”, widoczny fragment firmowego

znaku wodnego, Lucow 15c (R3), Miłczak A1.f, naderwania na zgięciu, oberwany lewy górny róg III- 2.000,-

*12. 10 złotych 8.06.1794, seria A, numeracja 34223, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 17d (R2), Miłczak A2,

pięknie zachowane, niewielkie zaplamienia papieru II+ 3.500,-

*13. 10 złotych 8.06.1794, seria B, numeracja 34248, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 18d (R2), Miłczak A2,

pięknie zachowane I- 4.000,-

*14. 10 złotych 8.06.1794, seria C, numeracja 31033, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 19e (R2), Miłczak A2,

pięknie zachowane, niewielkie przybrudzenia papieru I- 4.000,-

10
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*15. 10 złotych 8.06.1794, seria D, numeracja 32230, widoczny niewielki fragment firmowego znaku wodnego,

Lucow 21b (R2), Miłczak A2, pięknie zachowane, minimalne przybrudzenia papieru I- 4.000,-

*16. 10 złotych 8.06.1794, seria F, numeracja 43648, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 23c (R3), Miłczak A2,

ładnie zachowane, niewielkie naddarcia na zgięciach III+ 2.000,-

*17. 25 złotych 8.06.1794, seria A, numeracja 34807, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 24f (R2), Miłczak A3,

pięknie zachowane, minimalnie poplamione I- 3.000,-

*18. 25 złotych 8.06.1794, seria B, numeracja 34076, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 25f (R1), Miłczak A3,

pięknie zachowane, minimalnie naddarty prawy dolny róg oraz niewielkie zmarszczenie papieru II+ 2.500,-
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*19. 25 złotych 8.06.1794, seria C, numeracja 19499, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 26 (R1), Miłczak A3,

ładnie zachowane, dwie dziurki oraz podlepka na stronie odwrotnej u góry II 2.000,-

*20. 25 złotych 8.06.1794, seria D, numeracja 33310, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 27e (R2), Miłczak A3,

pięknie zachowane I- 3.000,-

*21. 50 złotych 8.06.1794, seria A, numeracja 30259, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 29e (R3), Miłczak A4,

pięknie zachowane I- 4.500,-

*22. 50 złotych 8.06.1794, seria B, numeracja 30210, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 30e (R2) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak A4, wyśmienicie zachowane, ciekawe naturalne przebarwienie papieru I- 5.000,-
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*23. 50 złotych 8.06.1794, seria C, numeracja 30283, widoczny firmowy znak wodny, Lucow 31f (R3), Miłczak A4,

pięknie zachowane, minimalna wada papieru w środku II+ 4.000,-

*24. 50 złotych 8.06.1794, seria D, numeracja 27928, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 32e (R2), Miłczak A4,

wyśmienicie zachowane I- 4.500,-

*25. 100 złotych 8.06.1794, seria A, numeracja 16780, bez firmowego znaku wodnego, Lucow 33f (R4), Miłczak A5,

bardzo ładnie zachowane, załamania, zaplamiony prawy górny róg III+ 5.000,-

*26. 100 złotych 8.06.1794, seria B, numeracja 11225, widoczny fragment firmowego znaku wodnego,

Lucow 34 (R5), Miłczak A5, pięknie zachowane, dwa nieduże naddarcia na prawym marginesie podklejone

na odwrotnej stronie II/II+ 7.000,-
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*27. 100 złotych 8.06.1794, seria C, numeracja 11239, widoczny fragment firmowego znaku wodnego,

Lucow 35 (R5), Miłczak A5, pięknie zachowane, niezauważalne zaplamienie w prawym górnym rogu II+/I- 9.000,-

*28. Uniwersał - Zaręczenie skarbowe Rady Najwyższej Narodowej z dnia 15.06.1794, Lucow 47 - dołączony do

kolekcji po wydrukowaniu katalogu, ubytek papieru w lewym górnym rogu, odręczna numeracja w prawym

górnym rogu. Druk z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej stanowiący o sposobie wydawania i używania asygnat

skarbowych, całość w teczce z aukcji Książek i Grafiki Lamus - Warszawa z dnia 2.12.2000, w teczce ex-libris

Lecha Kokocińskiego i Janusza Lucow II 2.000,-

14
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*29. 5 groszy miedziane 13.08.1794, bez oznaczenia serii, bez numeracji, Lucow 38 (R1) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak A8.a, pięknie zachowane, niewielkie zaplamienie na dolnym marginesie II+ 1.000,-

*30. 10 groszy miedziane 13.08.1794, bez oznaczenia serii, bez numeracji, Lucow 40 (R1) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak A9.a, pięknie zachowane II+ 1.250,-

*31. 2 x 10 groszy miedziane 13.08.1794, bez oznaczenia serii, bez numeracji, dwa nierozcięte w pionie banknoty,

Lucow 40a (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A9.a, pięknie zachowane I 3.000,-

*32. papier ze znakiem zabezpieczającym banknotu 1 złoty polski 13.08.1794, Lucow 42pap (R7) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak A10, ubytek w prawym górnym rogu, po delikatnej konserwacji II+ 1.500,-

15
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*33. 1 złoty polski 13.08.1794, seria M, bez numeracji, Lucow 42m (R9) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak A10.a, mimo lekkiego zagięcia lewego górnego rogu i nieznacznych przebarwień na stronie odwrotnej

wyjątkowo piękny i niezwykle rzadki banknot II- 50.000,-

*34. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-A, bez numeracji, Lucow 43a (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak A11.a, wyśmienicie zachowane I 500,-

*35. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-N, bez numeracji, Lucow 43n (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak A11.a, pięknie zachowane mimo niewielkich pomarszczeń papieru II+ 400,-

*36. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 1-T, bez numeracji, Lucow 43t (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak A11.a, wyśmienicie zachowane I 500,-

*37. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 2-A, bez numeracji, Lucow 44a (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak A11.a, wyśmienicie zachowane mimo kilku przebarwień na stronie odwrotnej I 500,-
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*38. 4 złote polskie 4.09.1794, seria 2-D, bez numeracji, na stronie odwrotnej obrócony napis “F. Malinowski”,

Lucow 45a (R5?) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak A11.f, niewielkie zaplamienie

na stronie odwrotnej oraz stępiony lewy górny róg, ale wyśmienicie zachowane I-/II+ 3.500,-

Księstwo Warszawskie 1807-1815

*39. wzory biletów kasowych - 1, 2 i 5 talarów 1.12.1810, całość na jednym arkuszu z nagłówkiem “Wzory Billetów

Kassowych”, papier z bieżącym znakiem wodnym (prążkowany), w miejscu suchych pieczęci - czerwone pieczęcie

przetłoczone numeracja 12345 / 67890, litery A, B i C, bez podpisów komisarza i kontrolera, Lucow 50a - dołączony

do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, kilka złamań, przedarcia na załamaniu,częściowo zaplamiony papier III+ 4.000,-
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*40. 1 talar 1.12.1810, seria A, numeracja 56232, podpis komisarza “Józef Jaraczewski”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 52 (R2), Miłczak A12.bb, mimo dwóch dziur ładnie zachowany III- 1.750,-

*41. 1 talar 1.12.1810, seria A, numeracja 78995, podpis komisarza “J. Nep. Małachowski”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 54a (R2), Miłczak A12.bd, mimo kilku dziur ładnie zachowany IV+ 1.750,-

*42. 1 talar 1.12.1810, seria A, numeracja 91731, podpis komisarza “Aleksander Potocki”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 57a (R2), Miłczak A12.bg, mimo dwóch dziur ładnie zachowany III- 2.000,-

*43. 2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 15463, podpis komisarza “Badeni”, bez stempla komisji na stronie

odwrotnej, Lucow 60 (R5), Miłczak A13.aa, mimo dwóch dziur i plam z tuszu ładnie zachowane IV+ 3.500,-

*44. 2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 63877, podpis komisarza “Antoni Kochanowski”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 62a (R3), Miłczak A13.bc, pięknie zachowane mimo plamy

w prawym dolnym rogu II-/III+ 3.500,-

*45. 2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 54731, podpis komisarza “T. Ostrowski”, na stronie odwrotnej stempel

“Kommis Central Likwid”, Lucow 65a (R3), Miłczak A13.be, pięknie zachowane II- 4.000,-
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*46. 2 talary 1.12.1810, seria B, numeracja 56365, podpis komisarza “Walenty Sobolewski”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 67b (R3), Miłczak A13.bh, mimo niewielkiej dziury po lewej

stronie wyjątkowo pięknie zachowane II 6.000,-

*47. 5 talarów 1.12.1810, seria C, numeracja 2627, podpis komisarza “Józef Jaraczewski”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 70 (R6), Miłczak A14.bb, naddarcia na marginesach i załamaniach,

w prawym dolnym rogu numeracja odręczna, na stronie odwrotnej dwie podlepki, rzadkie, niska 4-cyfrowa

numeracja V 2.500,-

*48. 5 talarów 1.12.1810, seria C, numeracja 9559, podpis komisarza “S. Ossoliński mpp”, na stronie odwrotnej

stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 73a (R6), Miłczak A14.bf, niezauważalne naddarcia na marginesach,

przybrudzony papier IV+ 5.000,-

*49. 5 talarów 1.12.1810, seria C, numeracja 1293, podpis komisarza “Stanisław H. Ordynat Zamoyski”, na stronie

odwrotnej stempel “Kommis Central Likwid”, Lucow 77 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak A14.bi, mimo kilku malutkich dziur bardzo ładnie zachowane III/III+ 8.000,-
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Królestwo Polskie 1815-1866
*50. próbny druk 5 złotych 1824, seria A, bez numeracji i bez podpisów komisarzy, przekreślone tuszem,

Lucow 88 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A15, duże rozdarcie w dolnej części sklejone

kilkoma podlepkami od strony odwrotnej, widoczne suche pieczęcie IV 30.000,-

*51. 5 złotych 1824, seria A, numeracja 2145409, podpisy komisarzy królewskich “Małachowski” i “Leon

Dembowski”, na stronie odwrotnej odręczny podpis “Gucki”?, Lucow 95 (R7) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak A15.j, liczne załamania i naddarcia na załamaniach, na lewym marginesie ubytek papieru V/VI 8.000,-

*52. 5 złotych 1824, seria A, numeracja 2060931, podpisy komisarzy królewskich “Bronikowski” i “Aug. Słubicki”,

na stronie odwrotnej odręczny podpis “N Ginert”?, Lucow 100b (R7) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, Miłczak A15.b, liczne załamania i nieliczne naddarcia na załamaniach, ładnie zachowane jak na ten

typ banknotu IV 15.000,-
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*53. 5 złotych 1824, seria A, numeracja 381319, podpisy komisarzy królewskich “Bronikowski” i “Teofil

Szymanowski”, na stronie odwrotnej odręczny podpis “Lade”?, Lucow 100c (R7) - dołączony do kolekcji

po wydrukowaniu katalogu, Miłczak A15.c, liczne załamania i naddarcia na załamaniach, na odwrocie

podlepione naddarcie V 12.500,-

*54. 10 złotych 1824, seria B, numeracja 148932, podpisy komisarzy królewskich “Leon Dembowski” i “L. Plater”,

na stronie odwrotnej odręczny podpis “Lade”?, Lucow 106 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A16.c,

niewielkie postrzępienia na marginesach, na dolnym marginesie i w prawym dolnym rogu ubytek papieru,

na stronie odwrotnej kilka podlepek na załamaniach IV- 50.000,-

*55. wzór papieru ze znakiem wodnym 100 złotych 1824, dwukrotnie przekreślony z odręcznym napisem “Wzór”

tuszem, dodatkowo po obu stronach stempel “WZÓR”, Lucow 115 (R9) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak - patrz A18, bardzo dobrze zachowane, lecz w wielu miejscach przepalony papier od tuszu oraz

w kilku miejscach rozmycia tuszu, podlepiony w dwóch miejscach II 8.000,-
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*56. dekret królewski z 22.10.1830 o formie biletów złotowych Banku Polskiego, na papierze ze znakiem wodnym

I&VD, Lucow 121 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, razem trzy strony w formie książeczki, bardzo ładnie

zachowane mimo dwóch dziurek po szyciu, w tym jednej zaklejonej podlepką II+ 500,-

*57. wzór strony głównej 50 złotych 1.05.1830, seria L, bez numeracji, podpis dyrektora banku “Głuszyński”,

czerwona pieczęć “WZÓR BILETÓW”, Lucow 126 (R9) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz A20,

gruby karton, jedno załamanie w pionie i kilka przybrudzeń papieru, mimo to pięknie zachowane III 10.000,-

*58. wzór strony odwrotnej 50 złotych 1.05.1830, bez oznaczenia serii, numeracji, ani podpisów, czerwona pieczęć

“BANKOWYCH.”, Lucow 127 (R9) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz A20, gruby karton, jedno

załamanie w pionie i kilka przybrudzeń papieru, mimo to pięknie zachowane III 7.500,-
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Powstanie Listopadowe 1830-1831
*59. próbny druk 1 złoty 1831, litera A, bez numeracji, podpis dyrektora banku “H. Łubieński”, cienki kremowy papier

bez znaku wodnego i suchego stempla, Lucow 134 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz A22.b,

pięknie zachowane bez załamań, stępione rogi i niezauważalne przybrudzenia II+ 5.000,-

Zabór rosyjski 1815-1866

Bank Polski

*60. 1 rubel 1847, seria 33, numeracja 1916252, podpis dyrektora banku “A. Korostowzeff”, na stronie odwrotnej

odręczny podpis, Lucow 149 (R6), Miłczak A29.b, perforacje na załamaniach, postrzępione marginesy, ślady

po odrywaniu w narożnikach, plamy V/VI 4.000,-

*61. 1 rubel 1851, seria 78, numeracja 4639932, podpis dyrektora banku “Wentzl”, na stronie odwrotnej odręczny

podpis, Lucow 157 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak A34.c, perforacje na załamaniach podlepione

od strony odwrotnej V 8.000,-
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*62. 1 rubel 1852, seria 99, numeracja 5894446, podpis dyrektora banku “Wentzl”, na stronie odwrotnej odręczny

podpis, Lucow 160 (R6), Miłczak A36.c, niewielkie perforacje na załamaniach, ubytek papieru w lewym

górnym rogu oraz nieznaczny na dolnym marginesie, ślady po odrywaniu na stronie odwrotnej IV/V 10.000,-

*63. 1 rubel 1854, seria 110, numeracja 6486962, podpis dyrektora banku “S. Englert”, na stronie odwrotnej

odręczny podpis, Lucow 166 (R5), Miłczak A40.b, perforacje na załamaniach podlepione od strony odwrotnej,

postrzępione marginesy, przybrudzony papier V 8.000,-

*64. 1 rubel 1856, seria 136, numeracja 8023894, podpis dyrektora banku “S. Englert”, na stronie odwrotnej

odręczny podpis, Lucow 171a (R5), Miłczak A43.a, perforacje na załamaniach, lewy dolny róg uzupełniony

po ubytku papieru, po ogólnej bardzo fachowej konserwacji IV 12.500,-
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*65. 1 rubel 1858, seria 137, numeracja 8065197, podpis dyrektora banku “Łubkowski”, na stronie odwrotnej

odręczny podpis, Lucow 175a (R4), Miłczak A45.b, minimalne naddarcia na załamaniach, oberwany prawy

górny róg, papier o odmiennej barwie - nasączany IV 8.000,-

*66. 1 rubel 1864, seria 194, numeracja 1150519, podpis dyrektora banku “Wentzl”, na stronie odwrotnej odręczny

podpis, Lucow 182b (R4), Miłczak A47.c, perforacje po szpilkach, kilkakrotnie złamany ale tylko minimalnie

naddarty na górnym marginesie, bardzo ładnie zachowany III 20.000,-

*67. 1 rubel 1866, seria 234, numeracja 13827861, podpis dyrektora banku “Higersberger”, na stronie odwrotnej

odręczny podpis, Lucow 185a (R4), Miłczak A50.a, perforacje na załamaniach, postrzępione marginesy V 6.000,-
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Powstanie Listopadowe 1830-1831
*68. asygnata skarbowa na 100 złotych polskich 1831, bez oznaczenia serii, numeracja 741, podpis dyrektora banku

“Hilary Ostrowski” oraz ministra prezydującego “Leon Dembowski”, wypełniony druk na stronie odwrotnej,

widoczny mały fragment firmowego znaku wodnego, Lucow 195 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Moczydłowski PL1, niewielkie naddarcie na górnym marginesie sklejone, niewielki ubytek papieru naprawiony

konserwatorsko, ładnie zachowana III 1.500,-

*69. asygnata skarbowa na 500 złotych polskich 1831, seria C, numeracja 4901, podpisy dyrektorów banku

“Aleksander Owocki?” i “Hilary Ostrowski” oraz ministra prezydującego “Leon Dembowski”, niewypełniony

druk na stronie odwrotnej, ładnie widoczny firmowy znak wodny, Lucow 197a (R4), Moczydłowski PL4,

bez naddarć, bardzo ładnie zachowana II 3.000,-
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Wiosna Ludów 1848-1853
Skarb Wyzwolonej Polski 1853 r.

*70. 10 złotych polskich, seria D, numeracja 513, podpisy członków komitetu “G Mazzini”, “S Worcell”,

“L Zienkowicz”, “A Żabicki”, na stronie odwrotnej na zgięciu pieczęć, Lucow 201 (R5), Moczydłowski C1,

w prawym górnym rogu odręczna numeracja “60”, niewielkie plamy, bez naddarć poza centralnym zagięciem,

pięknie zachowane II- 6.000,-

*71. 25 złotych polskich, seria C, numeracja 451, podpisy członków komitetu “G Mazzini”, “S Worcell”,

“L Zienkowicz”, “A Żabicki”, na stronie odwrotnej na zgięciu pieczęć, a u dołu odręczny podpis

“P. Konarzewski”, Lucow 202 (R8), Moczydłowski C3, niewielkie plamy i przybrudzenia, bez naddarć poza

centralnym zagięciem, pięknie zachowane II- 15.000,-

Banknoty Skarbu Wyzwolonej Polski były składane i pieczętowane przy emitowaniu przez wydawcę.
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Powstanie Styczniowe 1863-1864
*72. blankiet kwitu Kassy Głównej Rządu Narodowego, seria IV, dział I, litera D, numeracja 1648, bez wpisanej

kwoty oraz bez pieczęci, Lucow 205 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski - , raz zgięty

ale pięknie zachowany II+ 1.000,-

*73. obligacja tymczasowa Ogólnej Narodowej Pożyczki na 100 złotych polskich 1863, seria 1, litera A, numeracja

15830 (ale nie powtórzona na marginesie), dwie pieczęcie na stronie głównej, Lucow 210a (R2),

Moczydłowski S9, gruby papier, kilka dziurek po szpilkach, ale pięknie zachowane I/I- 400,-

*74. kwit Rządu Narodowego na 1000 złotych polskich 1.07.1863, bez oznaczenia serii, numeracja 11506,

wystawiony na nazwisko “Żarnowska”,na stronie odwrotnej pieczęć “Komitet Centr. Narodowy”,

Lucow 215 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski - , kilka zagięć i przybrudzeń,

ale przyzwoicie zachowany III 400,-

*75. obligacja 5% Pożyczki Ogólnej Narodowej Polskiej na 100 złotych 1863, litera A, numeracja 14882, podpisy

członków Komisji Długu Narodowego “W Czartoryski”, “J Ordęga”, “S Gałęzowski”, dwie wyraźne suche

pieczęcie, u dołu 10 kuponów, Lucow 220 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski S14,

kilkakrotnie zagięty, niewielki ubytek papieru na dolnym marginesie, dwie dziurki po szpilkach, dwie podlepki

na stronie odwrotnej, mimo to pięknie zachowana II- 3.000,-
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Generalne Gubernatorstwo Warszawskie 1915-1918
*76. 1/2 marki polskiej 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 4740968, Lucow 251 (R2), Miłczak 1.a,

Rosenberg 439a, przybrudzony papier II- 150,-

*77. 1 marka polska 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 5652233, Lucow 254 (R2), Miłczak 2.a, Rosenberg 440a,

pięknie zachowana I 750,-

*78. 2 marki polskie 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 4386682, Lucow 257 (R5), Miłczak 3.a, Rosenberg 441a,

pięknie zachowane I/I- 800,-

*79. 20 marek polskich 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 5008481, Lucow 260 (R4), Miłczak 4, Rosenberg 444,

jednokrotnie złamane, ślad po kleju i po odrywaniu w lewych narożnikach, po lekkiej konserwacji III+ 300,-

*80. 50 marek polskich 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 0000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“Muster”, Lucow 261 (R8), Miłczak 5, Rosenberg 445, niezauważalny ślad po kleju na lewym marginesie

po lekkiej konserwacji, ale pięknie zachowane II 2.000,-
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*81. 100 marek polskich 9.12.1916, “jenerał”, seria A, numeracja 0000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“Muster”, Lucow 263 (R8), Miłczak 6.a, Rosenberg 446b, uszkodzony i sklejony lewy górny róg po naderwaniu,

ślady odrywania na pozostałych rogach, po lekkiej konserwacji, mimo to piękne II 2.000,-

*82. 1/2 marki polskiej 9.12.1916, “Generał”, seria B, numeracja 9715551, Lucow 268 (R1), Miłczak 7, Rosenberg 449,

niewielkie przegięcie lewego górnego rogu, ale piękne I- 100,-

*83. 1 marka polska 9.12.1916, “Generał”, seria B, numeracja 9685209, Lucow 272 (R2), Miłczak 8, Rosenberg 450,

wyśmienity egzemplarz I 250,-

*84. 2 marki polskie 9.12.1916, “Generał”, seria B, numeracja 3660522, Lucow 277 (R2), Miłczak 9.b, Rosenberg 451b,

mimo nieostrych rogów wyśmienity egzemplarz I/I- 250,-

*85. 5 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, numeracja 6250341, w klauzuli “Biletów”, Lucow 280 (R4),

Miłczak 10, Rosenberg 447, ślady po odklejaniu na górnych rogach, ale pięknie zachowane I- 1.500,-
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*86. 5 marek polskich 9.12.1916, druk tylko strony głównej, “Generał”, bez oznaczenia serii i numeracji, w klauzuli

“biletów”, w środku poziomo perforacja “DRUCKPROBE”, ukośny czarny nadruk “Muster”,

Lucow 281 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 11, Rosenberg 452, wyśmienity egzemplarz I 2.500,-

*87. 5 marek polskich 9.12.1916, druk tylko strony odwrotnej, seria B, numeracja 0000000, w środku poziomo

perforacja “DRUCKPROBE”, ukośny czarny nadruk “Muster”, Lucow 282a (R7), Miłczak 11, Rosenberg 452b,

wyśmienity egzemplarz I 2.500,-

*88. 5 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria B, numeracja 0166385, w klauzuli “biletów”, Lucow 285 (R3),

Miłczak 11.b, Rosenberg 452b, pięknie zachowane I 1.000,-

*89. 10 marek polskich 9.12.1916, druk tylko strony głównej, “Generał”, bez oznaczenia serii i numeracji, w klauzuli

“biletów”, w środku poziomo perforacja “DRUCKPROBE”, ukośny czarny nadruk “Muster”,

Lucow 289 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 12, Rosenberg 453, wyśmienity egzemplarz I 2.500,-
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*90. 10 marek polskich 9.12.1916, druk tylko strony odwrotnej, seria B, numeracja 0000000, w środku poziomo

perforacja “DRUCKPROBE”, ukośny czarny nadruk “Muster”, Lucow 290 (R7) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 12, Rosenberg 453, niewyczuwalne ślady po odklejaniu w rogach, ale wyśmienity egzemplarz I 2.500,-

*91. 20 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, numeracja 5944677, Lucow 296 (R3), Miłczak 14,

Rosenberg 454, nieostre rogi i marginesy, ale piękne I- 750,-

*92. 100 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, numeracja 2356523, Lucow 302 (R4), Miłczak 15,

Rosenberg 455, dwukrotnie złożony, po konserwacji, sztywny papier, bardzo ładne III/III+ 150,-
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*93. 1000 marek polskich 9.12.1916, druk tylko strony głównej, “Generał”, bez oznaczenia serii i numeracji,

w środku poziomo perforacja “DRUCKPROBE”, ukośny czerwony nadruk “Muster”, Lucow 303a (R7),

Miłczak 16, Rosenberg 456, wyśmienity egzemplarz I 3.000,-

*94. 1000 marek polskich 9.12.1916, druk tylko strony odwrotnej, seria A, numeracja 000000, w środku poziomo

perforacja “DRUCKPROBE”, ukośny czerwony nadruk “Muster”, Lucow 304a (R7), Miłczak 16, Rosenberg 456,

wyśmienity egzemplarz I 3.000,-

*95. 1000 marek polskich 9.12.1916, “Generał”, seria A, numeracja 204171, Lucow 307 (R5), Miłczak 16,

Rosenberg 456, kilkakrotnie złożone, po konserwacji, sztywny papier, bardzo ładne III 750,-
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II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
*96. 500 marek polskich 15.01.1919, bez oznaczenia serii, numeracja 826627, Lucow 312 (R5), Miłczak 17,

parę załamań, ale bardzo ładnie zachowane III+ 1.000,-

*97. 100 marek polskich 15.02.1919, seria O, numeracja 519506, Lucow 316 (R3), Miłczak 18.a, dwa delikatne

zagięcia, ale piękne II/II+ 400,-

*98. 100 marek polskich 15.02.1919, seria BG, numeracja 616142, Lucow 318 (R3) - dołączony do kolekcji

po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 18.c, delikatnie pofalowany papier, ale pięknie zachowany egzemplarz I 2.000,-
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*99. 1 marka polska 17.05.1919, seria IAL, numeracja 152,445, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 323 (R4), Miłczak 19.b, nieostre rogi, ale pięknie zachowana I- 500,-

*100. 1 marka polska 17.05.1919, seria PE, numeracja 396537, Lucow 324 (R1), Miłczak 19.a, wyśmienity egzemplarz I 250,-

*101. 5 marek polskich 17.05.1919, seria IC, numeracja 107504, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 327 (R5), Miłczak 20.c, nieświeże marginesy, ale pięknie zachowane I-/II+ 500,-

*102. 5 marek polskich 17.05.1919, seria B, numeracja 014917, Lucow 328 (R2), Miłczak 20.b, jedno przegięcie,

ale pięknie zachowane I-/II+ 400,-

*103. 20 marek polskich 17.05.1919, seria A, numeracja 000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 331 (R6), Miłczak 21.a, wyśmienity egzemplarz I 2.500,-

*104. 20 marek polskich 17.05.1919, seria F, numeracja 0089838, Lucow 334 (R3), Miłczak 21.c, lewy dolny róg lekko

załamany, piękny egzemplarz I- 800,-

*105. 20 marek polskich 17.05.1919, seria K, numeracja 464,713, Lucow 335 (R4), Miłczak 21.b, załamanie

w połowie, ale ładnie zachowane II-/III+ 600,-

35

99 100

101 102

103

104 105



*106. 1000 marek polskich 17.05.1919, seria IA, numeracja 250,488, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 339 (R5), Miłczak 22.d, załamanie w połowie, ale ładnie zachowane II 1.250,-

*107. 1000 marek polskich 17.05.1919, seria ZE, numeracja 025781✻, po obu stronach ukośny czerwony nadruk
“WZÓR”, Lucow 340 (R5), Miłczak 22.g, dwa załamania w połowie i zagięte rogi, ale ładnie zachowane II- 500,-

*108. 1000 marek polskich 17.05.1919, bez oznaczenia serii, numeracja 634942, Lucow 343 (R6), Miłczak 22.a,

załamanie w połowie, ale ładnie zachowane II 750,-
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*109. 1000 marek polskich 17.05.1919, seria F, numeracja 862285, Lucow 345 (R4), Miłczak 22.b, załamanie

w połowie, po fachowej konserwacji II+ 500,-

*110. 1000 marek polskich 17.05.1919, seria A, numeracja 065886, Lucow 346 (R5), Miłczak 22.c, kilka złamań,

postrzępione marginesy i przybrudzony papier IV 150,-

*111. 1000 marek polskich 17.05.1919, seria AD, numeracja 0525805, Lucow 349 (R4), Miłczak 22.f, załamanie

w połowie i w lewym górnym rogu II 400,-
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*112. 1000 marek polskich 17.05.1919, seria ZAB, numeracja 646690✻, po obu stronach dwukrotnie ukośna różowa
pieczęć “Bez wartości”, Lucow 352 (R4),, Miłczak 22.h, załamanie w połowie i niewielkie zagięcia na rogach,

ale ładnie zachowane II 400,-

*113. 1 marka polska 23.08.1919, seria I-CA, numeracja 116700, po obu stronach ukośny czarny nadruk “WZÓR”,

Lucow 356 (R4), Miłczak 23.b, niewielkie załamanie prawego górnego rogu, ale pięknie zachowana I/I- 300,-

*114. 1 marka polska 23.08.1919, seria I-DN, numeracja 638890, po obu stronach ukośny czarny nadruk “WZÓR”,

Lucow 358 (R4), Miłczak 23.c, niewielkie załamania górnych rogów, ale pięknie zachowana I- 300,-

*115. 1 marka polska 23.08.1919, seria I-Z, numeracja 683022, Lucow 361 (R1), Miłczak 23.a, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*116. 5 marek polskich 23.08.1919, seria II-CX, numeracja 657,350, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 364 (R4), Miłczak 24.b, lekko nieostre rogi, ale wyśmienity egzemplarz I 300,-
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*117. 5 marek polskich 23.08.1919, seria II-A, numeracja 269,743, Lucow 367 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 24.a, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*118. 10 marek polskich 23.08.1919, seria II-D, numeracja 447,650, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 369 (R3), Miłczak 25.a, dwa złamania i kilka mniejszych, ale sztywny papier, ładnie zachowane II/II- 200,-

*119. 10 marek polskich 23.08.1919, seria II-Z, numeracja 932,149, Lucow 373 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 25.a, niezauważalne ślady niewielkich zagięć, ale wyśmienity egzemplarz I 150,-

*120. 20 marek polskich 23.08.1919, seria II-P, numeracja 037,371, po obu stronach ukośny czarny nadruk “WZÓR”,

Lucow 375 (R3), Miłczak 26.a, trzy załamania, ale sztywny papier, ładnie zachowane II/III 200,-

39

117

118

119

120



*121. 20 marek polskich 23.08.1919, seria II-A, numeracja 997,574, Lucow 378 (R1) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 26.a, wyśmienity egzemplarz I 200,-

*122. 100 marek polskich 23.08.1919, seria I-A, numeracja 123,456, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 381 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 27.a, niezauważalne nadłamania

na górnym marginesie i lekko pofalowany papier, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 400,-

*123. 100 marek polskich 23.08.1919, seria IH-A, numeracja 663873, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 384 (R4), Miłczak 27.c, wyśmienity egzemplarz I 400,-
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*124. 100 marek polskich 23.08.1919, seria I-A, numeracja 744,843, Lucow 386 (R2) - dołączony do kolekcji

po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 27.a, wyśmienity egzemplarz I 500,-

*125. 500 marek polskich 23.08.1919, seria I-BH, numeracja 448407, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 389 (R4), Miłczak 28.a, niewielka plama przy prawym górnym rogu, ale wyśmienity egzemplarz I 500,-

*126. 1000 marek polskich 23.08.1919, seria I-E, numeracja 528092, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 397 (R4), Miłczak 29.a, niewielkie przegięcie przez środek, nadłamane rogi, ale pięknie

zachowane I-/II+ 400,-
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*127. 1000 marek polskich 23.08.1919, seria III-AT, numeracja 818277, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 402 (R4), Miłczak 29.f, wyśmienity egzemplarz I 600,-

*128. 1000 marek polskich 23.08.1919, seria I-R, numeracja 268572, Lucow 403 (R2) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 29.a, nieostre rogi, ale piękny egzemplarz I/I- 200,-
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*129. 1000 marek polskich 23.08.1919, seria III-AP, numeracja 372311, Lucow 408 (R1), Miłczak 29.f, lekko

nieostre rogi, ale piękny egzemplarz I 200,-

*130. 1/2 marki polskiej 7.02.1920, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 409 (R4), Miłczak 30, adnotacja na marginesie, załamania na rogach i odciśnięty spinacz, ale bardzo ładne II+ 200,-

*131. 1/2 marki polskiej 7.02.1920, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 411 (R0) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 30, niewielki defekt papieru na dolnym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz I 100,-
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*132. 5000 marek polskich 7.02.1920, seria II-R, numeracja 545,835, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR”, Lucow 414 (R4), Miłczak 31.a, niewielkie zaplamienia na prawym marginesie, ale piękny egzemplarz I- 500,-

*133. 5000 marek polskich 7.02.1920, seria II-J, numeracja 449,917, Lucow 416 (R3), Miłczak 31.a, niewielkie

zagięcia na marginesach, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 250,-
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*134. 5000 marek polskich 7.02.1920, seria III-I, numeracja 835641, Lucow 418 (R2) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 31.c, niewielkie zafalowania marginesów, przybrudzony lewy górny róg, ale pięknie zachowane I/I- 400,-

*135. 5000 marek polskich 7.02.1920, seria III-AN, numeracja 505429, Lucow 419 (R2), Miłczak 31.d, niewielkie

zafalowania na marginesach i rogach, przebarwienie na górnym marginesie, ale piękny egzemplarz I/I- 300,-
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*136. 10000 marek polskich 11.03.1922, seria A / A, numeracja 1234500 / 6789000, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR” oraz “Bez wartości”, czterokrotnie perforowane, Lucow 421 (R5), Miłczak 32, niewielkie

poszarpania na marginesach, dużo drobnych zagięć, podlepka na stronie odwrotnej III+ 250,-

*137. 10000 marek polskich 11.03.1922, seria I, numeracja 9673934, Lucow 422 (R3), Miłczak 32, lekko nieostre rogi,

ale wyśmienity egzemplarz I 400,-

*138. 50000 marek polskich 10.10.1922, seria H, numeracja 3918155, Lucow 425 (R3) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 33, mało ostre rogi, ale wyśmienity egzemplarz I 400,-

*139. 250000 marek polskich 25.04.1923, seria X, numeracja 526902, Lucow 429 (R5), Miłczak 34.b, mało ostre rogi,

ale wyśmienity egzemplarz I 2.000,-
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*140. 250000 marek polskich 25.04.1923, seria BF, numeracja 364676, Lucow 431 (R3), Miłczak 34.c, podlepiony

na lewym marginesie od strony odwrotnej, ale bez naderwań, delikatne przegięcie, pięknie zachowane I/I- 750,-

*141. 100000 marek polskich 30.08.1923, seria B, numeracja 1357216, Lucow 433 (R3) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 35, mało ostre rogi, ale wyśmienity egzemplarz I 600,-

*142. 500000 marek polskich 30.08.1923, seria X, numeracja 012345 / 678900, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR”, bez perforacji !, Lucow 438 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 36.a, niewielkie

zagięcie i uszkodzenie na górnym marginesie, ale piękny egzemplarz I/I- 1.250,-

*143. 500000 marek polskich 30.08.1923, seria A, numeracja 2372288, Lucow 439 (R4) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 36.h, jednokrotnie złamany, ale sztywny papier, po konserwacji II+ 300,-

*144. 500000 marek polskich 30.08.1923, seria P, numeracja 129624✻, Lucow 444 (R4) - ilustrowany w katalogu
kolekcji, Miłczak 36.b, wyśmienity egzemplarz I 1.250,-

*145. 500000 marek polskich 30.08.1923, seria AN, numeracja 2542724, Lucow 446 (R5) - dołączony do kolekcji

po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 36.l, kilka delikatnych zagięć, ale bez załamań, piękne I/I- 1.000,-
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*146. 1 milion marek polskich 30.08.1923, seria A, numeracja 0012345 / 6789000, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR” oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 450 (R5), Miłczak 37.b, jednokrotnie

złamany, mniejsze zagięcia na marginesach, na lewym marginesie naderwanie II-/III+ 300,-

*147. 1 milion marek polskich 30.08.1923, seria E, numeracja 8919622, Lucow 452 (R4), Miłczak 37.b, nieznaczne

zagięcia po prawej stronie, ale piękny egzemplarz I/I- 750,-

*148. 5 milionów marek polskich 20.11.1923, seria A / A, numeracja 1234500 / 6789000, po obu stronach ukośny

czerwony nadruk “WZÓR” oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 454 (R6) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 38, jednokrotnie złamane, ale bardzo ładne II 750,-

*149. 5 milionów marek polskich 20.11.1923, seria C, numeracja 7137755, Lucow 456 (R5), Miłczak 38, kilka

delikatnych przegięć, ale pięknie zachowane I/I- 1.500,-

*150. 10 milionów marek polskich 20.11.1923, seria A / A, numeracja 123456 / 789000, po obu stronach ukośny

czerwony nadruk “WZÓR” oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 457a (R6), Miłczak 39.a,

kilka załamań, ale ładnie zachowane II-/III+ 750,-
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*151. 10 milionów marek polskich 20.11.1923, seria A, numeracja 576991, Lucow 458 (R5) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 39.a, złamany, po lekkiej konserwacji II 1.250,-

*152. 50 milionów marek polskich 20.11.1923, bez oznaczenia serii, numeracja 0349053, ukośny czerwony nadruk

“WZÓR” oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 464 (R6), Miłczak 40.bb, załamania na rogach,

plama na lewym marginesie, niewielkie naderwanie na górnym marginesie, ale ładnie zachowane II- 1.500,-

*153. 100 milionów marek polskich 20.11.1923, bez oznaczenia serii, numeracja 0163468, ukośny czerwony nadruk

“WZÓR” oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 468 (R6), Miłczak 41.bb, plamy w rogach,

minimalne nadarcie na górnym marginesie, ale ładnie zachowane II 2.000,-

Bony z okresu I Wojny Światowej i odbudowy Państwa Polskiego wydane na cele patriotyczne
Polski Skarb Wojskowy

*154. 1 korona “na poparcie walki przeciw Rosyi” 1914, pierwsza edycja, seria V, bez numeracji, Lucow 480 (R3),

przebarwienie u góry, zmarszczenia papieru, ślady po kleju na stronie odwrotnej, ale pięknie zachowane I- 400,-
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*155. 5 koron “na poparcie walki przeciw Rosyi” 1914, druga edycja, seria IV, numeracja 1076, widoczny suchy

stempel, Lucow 486 (R3), przebarwienie u góry, złamanie wzdłuż, plamka na dole, ślady po kleju na stronie

odwrotnej, ale bardzo ładnie zachowane II 750,-

Naczelny Komitet Narodowy

*156. 1 korona “na skarb wojenny legionów polskich”, seria I, bez numeracji, Lucow 490a (R2) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, wyśmienity egzemplarz I 300,-

*157. 10 koron “na skarb wojenny legionów polskich”, seria I, bez numeracji, Lucow 492 (R7) - dołączony do kolekcji

po wydrukowaniu katalogu, poszarpany boczny margines, ale pięknie zachowane I- 600,-

Polski Skarb Wojskowy

*158. 5 złotych polskich = 75 kopiejek “na polskie cele wojskowe” 1916, bez oznaczenia serii, numeracja 4027,

Lucow 493 (R2), minimalne uszkodzenie i zaplamienie na prawym marginesie, ale piękny egzemplarz I/I- 200,-

*159. 20 złotych polskich = 3 rublom “na polskie cele wojskowe” 1916, bez oznaczenia serii, numeracja 5531,

Lucow 495 (R4), lekko przegięty lewy górny róg, ale pięknie zachowane I/I- 300,-

Fundusz Pracy i Czynu

*160. 2 korony, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 497 (R3), nieznacznie przegięty lewy górny róg,

ale wyśmienity egzemplarz I/I- 200,-

*161. 10 koron, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 499 (R5), wyśmienity egzemplarz I 250,-
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Polska Organizacja Wojskowa

*162. 2 korony, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 503 (R2), naddarty prawy margines, kilka nieznacznych

zagięć, ale pięknie zachowane II+ 250,-

*163. 5 koron, bez oznaczenia serii, numeracja 0724, pieczęć “II / 1918”, Lucow 504 (R4) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, minimalnie naddarty prawy margines, złamany przez środek, ślady po odrywaniu na stronie odwrotnej,

ale mimo to bardzo ładnie zachowane II 500,-

Skarb Obrony Narodowej

*164. blankiet bonu wraz z kuponem na 50 marek 1918, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 510a (R6), zgięty,

poszarpany górny margines, lekko zaplamiony u dołu z prawej, ale piękny egzemplarz II+ 1.000,-

Skarb Narodowy

*165. znaczki skarbowe na kwoty 1, 2, 3, 5, i 10 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 513 (R0), 514 (R0),

515 (R0), 516 (R0) i 517 (R0) - wszystkie ilustrowane w katalogu kolekcji, 5 marek polskich złamane, reszta

bez załamań, pięknie zachowane, razem 5 sztuk I/II+ 250,-

*166. znaczki skarbowe na kwoty 25, 50, 100, 2 x 500 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 518 (R1),

519 (R1), 520 (R1), 521 (R1) i 521a (R1) - wszystkie ilustrowane w katalogu kolekcji, wyśmienicie zachowane,

razem 5 sztuk I 250,-
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*167. znaczki skarbowe na kwoty 2 x 1000 i 2 x 5000 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 522 (R1),

522a (R2), 523 (R2) i 523a (R2) - wszystkie ilustrowane w katalogu kolekcji, ślady kleju, wyśmienicie

zachowane, razem 4 sztuki I/I- 250,-

*168. znaczek skarbowy na kwotę 10000 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 524 (R3) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*169. znaczek skarbowy na kwotę 25000 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 525 (R5) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, ale wyretuszowany, przekreślony pionowo czarnym tuszem, ale wyśmienity egzemplarz I- 150,-

*170. znaczek skarbowy na kwotę 100000 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 526 (R4) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, ślady odrywania na stronie odwrotnej, ale piękny egzemplarz I- 150,-

*171. znaczek skarbowy na kwotę 250000 marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 527 (R6) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, stemple na stronie głównej, podlepka na stronie odwrotnej, piękny egzemplarz I- 200,-

*172. znaczek skarbowy na kwotę 1 milion marek polskich na zakup złota i srebra, Lucow 745 / 528 (R7) - ilustrowany

w katalogu kolekcji w tomie III, wyśmienity egzemplarz I 250,-

Ministerstwo Skarbu - Urząd Pożyczek Państwowych i Skarbu Narodowego

*173. pokwitowanie na 10 marek w srebrze dla Leona Kawałka z Krążkowa z dnia 6.02.1920, seria A,

numeracja 33207, Lucow 531 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, grzybiczne plamy, złamany przez środek,

naddarcia, ale po fachowej konserwacji III- 500,-
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Skarb Państwa Polskiego - Urząd Skarbowy

*174. pokwitowanie ofiary na 50 marek polskich od Kazimierza Króla z Krzeszkowic na Skarb Polski w złocie

z dnia 1.08.1919, bez oznaczenia serii, numeracja 14761, z odręcznym podpisem, pieczęcią po prawej,

na stronie odwrotnej pieczęcie i podpisy, Lucow 533a (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, złamany przez

środek, ale bez naddarć, nadłamane rogi, ale ładnie zachowane II 1.500,-

Ministerstwo Skarbu

*175. asygnata Skarbu Polskiego na 100 koron 1.11.1918, seria K, numeracja 181201, pieczęć i podpis u dołu,

Lucow 536 (R3), Moczydłowski 11, zgięty przez środek, przybrudzony papier, ale bardzo ładnie zachowana II 750,-

Komitet Obrony Narodowej w Ameryce

*176. 1 polon “na walkę zbrojną o niepodległość Polski”, edycja I, seria I, numeracja 5037, Lucow 541 (R6),

złamany, przybrudzony papier, ale bardzo ładnie zachowany II 500,-
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II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
*177. projekt obligacji 4% Państwowej Pożyczki Premiowej 1920, bez oznaczenia serii i numeracji, ukośny czerwony

nadruk “WZÓR”, Lucow tom II, str. 307 - ilustrowany w katalogu kolekcji, zagięcia na rogach, na stronie

odwrotnej podlepki przy narożnikach I- 1.000,-

Bony z okresu I Wojny Światowej i odbudowy Państwa Polskiego wydane na cele patriotyczne
Komitet Pomocy dla Internowanych Legionistów

*178. bon na 1 koronę “na rzecz internowanych legionistów” 1917, seria A, numeracja 00116, Lucow tom II, str. 318,

poz. 3 - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, kilka zagięć i pomarszczeń, ale pięknie zachowane I- 500,-

II Rzeczpospolita Polska 1918-1939
*179. 1 złoty 28.02.1919, seria S.36 B, numeracja 060,772, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR” oraz

“Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 1872, Lucow 561 (R4), Miłczak 47.b, kilka

zagięć i dwie dziurki po szpilkach, ale ładnie zachowane III+ 500,-
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*180. 1 złoty 28.02.1919, seria S.5 C, numeracja 029,010, Lucow 562 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 47.a, dwa niewielkie naddarcia na marginesach, ale po konserwacji, pięknie zachowane I- 1.000,-

*181. 2 złote 28.02.1919, seria S.23 A, numeracja 006336, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 4236, Lucow 565 (R5), Miłczak 48.b,

nieostre rogi, ale pięknie zachowane I- 1.000,

*182. 5 złotych 28.02.1919, seria S.10.A., numeracja 019,976, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 3077, Lucow 568 (R6), Miłczak 49.b,

ślad po spinaczu, złamanie przez środek, ale bardzo ładnie zachowane II 1.500,-

*183. 5 złotych 28.02.1919, seria S.10.A., numeracja 012,136, Lucow 571 (R5), Miłczak 49.b, złamanie i nieznaczne

naddarcia, ale po konserwacji II- 2.000,-
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*184. 10 złotych 28.02.1919, seria S.4.A., numeracja 098267, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 0867, Lucow 573a (R6), Miłczak 50.c,

parę złamań i niewielkich naddarć, ale po konserwacji III+/II- 2.000,-

*185. 10 złotych 28.02.1919, seria S.3.A., numeracja 013314, Lucow 574 (R6), Miłczak 50A, szerokie marginesy,

źle przycięty, niewielkie nadgięcia w lewym dolnym rogu, nieznaczna plama na górnym marginesie I-/II+ 7.500,-

*186. 20 złotych 28.02.1919, seria A.11, numeracja 057106, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, czterokrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 1406, Lucow 577 (R6), Miłczak 51.b,

złamanie przez środek, nieznaczna plama na górnym marginesie oraz napis ołówkiem w lewym górnym rogu,

ale bardzo ładnie zachowane II 4.000,-
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*187. 50 złotych 28.02.1919, seria A.8, numeracja 040645, Lucow 583 (R7), Miłczak 52.a, dwa główne złamania

i kilka naddarć, ale po konserwacji III 10.000,-

*188. 100 złotych 28.02.1919, seria C, numeracja 6428303, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, trzykrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 0203, Lucow 586 (R3), Miłczak 53,

złamanie przez środek, kilka drobnych zagięć II 600,-

*189. 100 złotych 28.02.1919, seria C, numeracja 3366856, Lucow 588 (R2), Miłczak 53, złamanie przez środek

i kilka drobniejszych, ale ładnie zachowane II- 200,-
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*190. 500 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 2531972, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, trzykrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 2672, Lucow 590 (R3), Miłczak 54.b,

złamanie przez środek, kilka drobnych zagięć, dziury po zszywce i szpilce II-/III+ 300,-

*191. 500 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 0429358, Lucow 593 (R1), Miłczak 54.a, niezauważalne nadgięcie

przez środek, ale pięknie zachowane I/I- 200,-

*192. 1000 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 5699062, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, Lucow 597 (R4), Miłczak 55.b, minimalne przegięcia na prawym marginesie i w prawym

dolnym rogu, ale pięknie zachowane I/I- 2.500,-
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*193. 1000 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 5682330, Lucow 599 (R5), Miłczak 55.a, minimalne przebarwienia

na rogach nie ujmujące stanowi zachowania, sztywny papier, wyśmienity egzemplarz I 3.000,-

*194. 5000 złotych 28.02.1919, seria A, numeracja 266681, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “Bez wartości”, Lucow 600 (R5), Miłczak 56, główne złamanie przez środek oraz kilka mniejszych,

dziurki po szpilkach, ale przyzwoity egzemplarz III+ 1.250,-

*195. 5 złotych 15.07.1924, II emisja, seria A, numeracja 332856, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR” oraz “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 603 (R5), Miłczak 57, prawy dolny lekko

złamany, na prawym górnym ślad po odrywaniu, ale piękny egzemplarz I- 4.000,-
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*196. 10 złotych 15.07.1924, II emisja, seria D, numeracja 263010, Lucow 606 (R6), Miłczak 58.a, złamanie przez

środek i w prawym górnym rogu, delikatne nadgięcia na marginesach, ale ładnie zachowane II/II+ 10.000,-

*197. 20 złotych 15.07.1924, II emisja, seria A, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR” oraz “Bez wartości”, bez perforacji !, Lucow 609 (R6), Miłczak 59, niewielkie złamanie

w lewym dolnym rogu, zagięcie na górnym marginesie, ale pięknie zachowane I- 7.500,-

*198. 20 złotych 15.07.1924, II emisja, seria C, numeracja 0717401, Lucow 612 (R7), Miłczak 59, złamanie przez

środek, uzupełnienie papieru na dolnym marginesie, po konserwacji II- 7.500,-

60

196

197

198



*199. próbny druk kolorystyczny strony głównej banknotu 50 złotych emisji 28.08.1925, bez oznaczenia serii

i numeracji, bez podpisów dyrektora i prezesa banku, papier bez znaku wodnego z szerokimi marginesami,

na lewym i prawym marginesie perforacja po cztery dziurki, na odwrocie okrągła pieczęć “E.GASPE / Atelier

Eugène GASPERINI - Graveur” i numeracja “11”, Lucow 614a - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, Miłczak - patrz 62, parę niewielkich załamań na marginesach, ale pięknie zachowane II+ 2.000,-

*200. próbny druk kolorystyczny strony odwrotnej banknotu 50 złotych emisji 28.08.1925, bez oznaczenia serii

i numeracji, papier bez znaku wodnego, Lucow 616 (R7), Miłczak - patrz 62, na stronie niezadrukowanej

ślad po odrywaniu, ale pięknie zachowane I- 1.500,-
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*201. makieta strony odwrotnej banknotu 50 złotych emisji 28.08.1925, bez oznaczenia serii i numeracji, papier bez

znaku wodnego, Lucow 618b - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz 62,

kilkukrotnie złamany, malutka podlepka w prawym górnym rogu III 2.500,-

*202. makieta strony głównej banknotu 20 złotych emisji 1.03.1923, bez oznaczenia serii i numeracji, gruby karton,

u dołu po prawej “Zygmunt Kamiński Inv. Et Del. Warszawa. 1925”, na odwrocie podklejona pocięta makieta

strony odwrotnej do tego samego banknotu, Lucow 625 (R9) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 63,

niewielkie ślady kleju i nieświeże rogi, na odwrocie podlepki i w prawym górnym rogu “No 2” I- 4.000,-
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*203. 20 złotych 1.03.1926, seria A, numeracja 0245678, po obu stronach poziomy czerwony nadruk “WZÓR”

oraz pionowy “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 628 (R6), Miłczak 63.a, ledwo widoczne złamanie przez środek

i kilka niewielkich przegięć, ale bardzo ładnie zachowane II/II+ 750,-

*204. 20 złotych 1.03.1926, seria R, numeracja 0565055 (w katalogu kolekcji pomylona numeracja), Lucow 629 (R7),

Miłczak 63.a, wielokrotnie złamany i naddarty, ale ubytki papieru uzupełnione, po konserwacji IV+ 1.500,-

*205. próbny druk strony odwrotnej banknotu 10 złotych 20.07.1926, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 632 (R8),

Miłczak - patrz 64, uzupełnione ubytki papieru na górnym marginesie, ale bardzo ładnie zachowane II+ 1.000,-
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*206. 10 złotych 20.07.1926, seria V, numeracja 0245678, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 635 (R4), Miłczak 64.a, niewielkie niedoskonałości na marginesach,

ale wyśmienity egzemplarz I 600,-

*207. papier do druku banknotów 10 złotych emisji 20.07.1926 lub 20.07.1929, ze znakiem wodnym obejmującym

sześć banknotów, Lucow 639a - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz 64, wiele

zagięć ale bez złamań, bardzo ciekawy znak wodny z elementem kontrolnym niespotykanym na pojedynczych

banknotach - znakiem “X” między typowymi rysunkami. II+ 1.250,-

64

206

207



*208. próbny druk kolorystyczny (w odmiennej kolorystyce) strony głównej banknotu 10 złotych 2.01.1928, bez

oznaczenia serii i numeracji, a także bez podpisów urzędników, papier bez znaku wodnego, strona odwrotna

czysta, Lucow 640e - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak - patrz 66, całość przyklejona

czterema narożnikami (jeden oderwany) do czarnego kartonu, wyśmienicie zachowane, niespotykana rzadkość I 10.000,-

*209. 10 złotych 2.01.1928, seria A, numeracja *123467, po obu stronach poziomy czerwony nadruk “WZÓR”,

w lewym górnym rogu perforowany napis “SPECIMEN”, u dołu fragment suchej pieczęci “...TITUT ORELL F...”,

Lucow 640f - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 66.b, bez załamań ani zagięć, ślady

po kleju w narożnikach, minimalny ubytek papieru na dolnym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz,

niespotykana rzadkość I/I- 7.500,-

*210. 10 złotych 20.07.1929, seria FX., numeracja 2484340, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz pionowy “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 647 (R4), Miłczak 68, wyśmienity egzemplarz I 600,-
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*211. 10 złotych 20.07.1929, seria DN., numeracja 2262030, Lucow 648 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 68, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*212. 20 złotych 1.09.1929, seria CO., numeracja 3429455, Lucow 651 (R7), Miłczak 69, kilkakrotnie złamany

i naddarty, ale uzupełnione ubytki papieru, po fachowej konserwacji III- 1.500,-

*213. 50 złotych 1.09.1929, seria B.N., numeracja 7472419, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

oraz pionowy “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 652 (R4), Miłczak 70.a, bez zagięć ani załamań, ale minimalne

przybrudzenia papieru, wyśmienity egzemplarz I/I- 500,-
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*214. 50 złotych 1.09.1929, seria B.D., numeracja 9279903, Lucow 654 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 70.a, naturalne zafalowania papieru będące cechą charakterystyczną techniki druku, wyśmienity egzemplarz I 750,-

*215. 5 złotych 2.01.1930, seria D., numeracja 5731850, Lucow 658 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 71.a, wyśmienity egzemplarz I 1.000,-

*216. 20 złotych 20.06.1931, bez oznaczenia serii i numeracji, bez brązowego poddruku na stronie głównej,

bez niebieskiego poddruku na stronie odwrotnej, papier ze znakiem wodnym, Lucow 664a - dołączony

do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 72, złamany, kilka zagięć II-/III+ 200,-

*217. 20 złotych 20.06.1931, seria AA., numeracja 1234567, po stronie głównej ukośny czerwony nadruk

“WZÓR” na stronie odwrotnej “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 663 (R4), Miłczak 72.a, wyśmienity egzemplarz I 600,-
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*218. 20 złotych 20.06.1931, seria DB., numeracja 7813608, Lucow 666 (R0), Miłczak 72.c, naturalne zafalowania

papieru, ale wyśmienity egzemplarz I 200,-

*219. 100 złotych 2.06.1932, seria AD., numeracja 2298797 / 1345600, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“WZÓR” i pionowo “BEZ WARTOSCI”, dwukrotnie perforacja “SPECIMEN”, Lucow 668a (R4),

Miłczak 73.a, złamany, nieostre rogi, naturalne zafalowania papieru, ładnie zachowane II 600,-

*220. 100 złotych 2.06.1932, seria AA., numeracja 0105704, Lucow 670 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 73.a, mało ostre rogi, naturalne zafalowania papieru, wyśmienity egzemplarz I 250,-

*221. 100 złotych 2.06.1932, seria AO., numeracja 3370775, papier z dodatkowym znakiem wodnym “+X+”,

Lucow 670a (R2), Miłczak 73.b, dwukrotnie złamany, lewy dolny róg złamany, zafalowania i nieświeże rogi,

ale ładnie zachowane III+/II- 100,-
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*222. próba kolorystyczna strony głównej banknotu 100 złotych 9.11.1934, druk w kolorze zielonym, bez poddruku,

bez oznaczenia serii i numeracji, papier bez znaku wodnego, Lucow 671 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 74, jedno złamanie, ale bardzo ładnie zachowane II/II+ 3.000,-

*223. próba kolorystyczna strony głównej banknotu 100 złotych 9.11.1934, druk w kolorze brązowym, bez poddruku,

bez oznaczenia serii i numeracji, papier bez znaku wodnego, niepełny rysunek wydrukowany - część

przy krawędzi papieru jedynie odciśnięta bez farby na papierze, u góry ołówkiem kopiowym “Farba ang. / 116

D5591 c/p Ink”, Lucow 671b - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 74, zmarszczenie

papieru przy druku, zagięcia na lewym marginesie, ale pięknie zachowane, bardzo rzadkie I- 2.000,-

*224. niedokończony druk banknotu 100 złotych 2.06.1932 lub 9.11.1934, seria CF., numeracja 1182318, na stronie

głównej jedynie poddruk bez druku stalorytniczego, strona odwrotna poprawnie zadrukowana,

Lucow 672 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 74, papier wycięty ręcznie i nierówno,

jedno złamanie, wiele mniejszych zagięć, ale ładnie zachowane II- 100,-
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*225. 100 złotych 9.11.1934, seria BF., numeracja 3210325, Lucow 675 (R0), Miłczak 74.a, bez załamań ani zagięć,

naturalne zafalowania papieru będące cechą charakterystyczną techniki druku, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*226. 100 złotych 9.11.1934, seria C.A., numeracja 5864625, Lucow 675b (R0), Miłczak 74.c, nadgięcia

na marginesach i rogach, naturalne zafalowania papieru będące cechą charakterystyczną techniki druku,

wyśmienity egzemplarz I 100,-

*227. 2 złote 26.02.1936, seria BX, numeracja 0690019, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 678 (R3), Miłczak 75.a, wyśmienity egzemplarz I 250,-

*228. 2 złote 26.02.1936, seria AD, numeracja 3195678, Lucow 679 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 75.a, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*229. 20 złotych 11.11.1936, seria AB, numeracja 2288271, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

i na stronie głównej “BEZ WARTOŚCI”, Lucow 684 (R4), Miłczak 76, kilka złamań, nieświeże marginesy,

niewielkie przybrudzenia, oberwany lewy dolny róg III 200,-
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*230. 20 złotych 11.11.1936, seria AA, numeracja 0308141, Lucow 686 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 76, naturalne zafalowania papieru będące cechą charakterystyczną techniki druku, wyśmienity egzemplarz I 100,-

*231. niedokończony druk dwóch banknotów 50 złotych 11.11.1936, seria AO, numeracja 3325115 i seria AO,

numeracja 3335115, na stronie głównej jedynie poddruk bez druku stalorytniczego, strona odwrotna poprawnie

zadrukowana, w lewym górnym rogu arkusza na stronie głównej “P”, Lucow 688a (R5), Miłczak 77,

kilkukrotnie złamany, przedarcie na złamaniu, pogięty papier III 500,-

*232. 50 złotych 11.11.1936, seria AW, numeracja 0852854, Lucow 689 (R7), Miłczak 77.a, kilkukrotnie złamany,

ale bez zagięć i naddarć, po konserwacji III 5.000,-
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*233. 1 grosz 28.04.1924, seria AP, numeracja 8698588, nadruk na lewej części banknotu 500000 marek polskich,

Lucow 695 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 42.eL, wyśmienity egzemplarz I 200,-

*234. 1 grosz 28.04.1924, seria AP, numeracja 8494062, nadruk na prawej części banknotu 500000 marek polskich,

Lucow 696 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 42.eP, piękny egzemplarz I- 150,-

*235. 5 groszy 28.04.1924, bez oznaczenia serii i numeracji, nadruk na lewej części banknotu 10 milionów marek

polskich, Lucow 699 (R2), Miłczak 43.a, nieznaczne nadgięcia, ale piękny egzemplarz I- 200,-

*236. 5 groszy 28.04.1924, bez oznaczenia serii i numeracji, nadruk na prawej części banknotu 10 milionów marek

polskich, Lucow 700 (R2), Miłczak 43.b, nieznaczne nadgięcia, ale piękny egzemplarz I- 200,-

*237. 20 groszy 28.04.1924, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 702 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 45, wyśmienity egzemplarz I 250,-

*238. 50 groszy 28.04.1924, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 703 (R2), Miłczak 46, niewielki defekt papieru,

ale wyśmienity egzemplarz I 350,-

*239. 2 złote 1.05.1925, seria A, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

i poziomy “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, Lucow 704 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 60, ślad po spinaczu i niewielkie przybrudzenia II+ 1.000,-
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*240. 2 złote 1.05.1925, seria A, numeracja 1945692, Lucow 705 (R3), Miłczak 60, złamany, nieświeże marginesy i rogi II 1.250,-

*241. 5 złotych 1.05.1925, seria A, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”

i poziomy “Bez wartości”, dwukrotnie perforowane, dodatkowa numeracja 3112, Lucow 708 (R4), Miłczak 61,

złamany, zagięte rogi, dziurki po zszywkach III 750,-

*242. 5 złotych 1.05.1925, seria G, numeracja 1250753, Lucow 710 (R4), Miłczak 61, kilkukrotnie złamany III/III+ 1.000,-

*243. 5 złotych 25.10.1926, seria B, numeracja 2280444, Lucow 714 (R4), Miłczak 65, zafalowania papieru, bardzo

ładny egzemplarz I- 1.500,-
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*244. 1 złoty 1.10.1938, bez oznaczenia serii i numeracji, jednostronny druk strony głównej na kremowym papierze

bez znaku wodnego, Lucow 715 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 78, nieregularnie wycięty

ręcznie, pomarszczenia papieru II 250,-

*245. 1 złoty 1.10.1938, bez oznaczenia serii i numeracji, jednostronny druk strony odwrotnej na papierze ze znakiem

wodnym, Lucow 716b - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 78, pomarszczenia papieru

i ślady kleju na marginesach II 100,-

*246. 1 złoty 1.10.1938, seria ID, numeracja 5186547, Lucow 719 (R3), Miłczak 78.b, minimalne nadgięcia

na marginesach i rogach, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 400,-

Ministerstwo Skarbu

*247. złoty bon skarbowy na 10 złotych 1.04.1923, seria IA, numeracja 120441 (w katalogu kolekcji pomylona

numeracja w opisie), Lucow 725 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski B15, dwa załamania II- 1.000,-
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*248. bon funduszu inwestycyjnego na 25 złotych 1.12.1933, seria X, numeracja 12175✻, Lucow 732 (R4) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Moczydłowski B63, złamanie przez środek i kilka drobnych zagięć, ale ładnie zachowane II 250,-

*249. asygnata na 10 złotych, seria B, numeracja 0934798, na stronie odwrotnej pieczęć urzędu skarbowego w Lipnie

i podpis, Lucow 734 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski B130, wyśmienity egzemplarz I 125,-

*250. asygnata na 20 złotych, seria C, numeracja 0934824, na stronie odwrotnej pieczęć urzędu skarbowego w Lipnie

i podpis, Lucow 736 (R2) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski B131, wyśmienity egzemplarz I 125,-
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*251. bilet skarbowy na 500 złotych 19.05.1939, bez oznaczenia serii, numeracja 0002884, dwukrotnie przekreślone,

Lucow 741 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski nie notuje takiego nominału - patrz

B122-B125, rozmazania tuszu, zaniedbywalne zmarszczenia papieru, piękny egzemplarz I/I- 250,-

*252. 3% bon obron przeciwlotniczej na 20 złotych 1.06.1939, bez oznaczenia serii, numeracja 0971726,

Lucow 744 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski B135, niewielkie zagięcie lewego górnego

rogu, ale pięknie zachowane I/I- 100,-

Bank Polski S.A.

*253. akcja na 100 złotych na okaziciela, emisja 1.04.1934, bez oznaczenia serii, numeracja 513035, wraz z kuponami

na lata 1939-1953 i talonem na dalsze lata, Lucow tom III, str. 251 - ilustrowana w katalogu kolekcji, bardzo

wyraźna sucha pieczęć, wyśmienity stan zachowania I 100,-
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Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

*254. druk reklamujący działalność wytwórni, Lucow tom III, str. 254, niewielkie naddarcia na marginesach

oraz złamania, ale ładnie zachowany III 400,-

Banknoty będące w obiegu na terenach polskich w czasie II Wojny Światowej 1939-1945
Generalna Gubernia 1939-1944

*255. 100 złotych z nadrukiem na banknocie emisji 2.06.1932, seria AB., numeracja 1890264,

Lucow 761 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 89.a, Rosenberg 569.a, złamany, lekko pomarszczony

i przybrudzony papier, ale ładnie zachowane II- 250,-

*256. 1 złoty 1.03.1940, seria D, numeracja 0000000, Lucow 765 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 91, Rosenberg 571, ślady odrywania na stronie głównej, zagięty prawy górny róg, ale pięknie zachowane,

seria wzoru, ale bez perforacji II 600,-
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*257. 1 złoty 1.03.1940, seria C, numeracja 6160814, Lucow 766 (R2) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, Miłczak 91, Rosenberg 571, przegięty lewy górny róg, ale pięknie zachowane I- 125,-

*258. 2 złote 1.03.1940, seria B, numeracja 0000000, po lewej pionowa perforacja “WZÓR”,

Lucow 768 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 92, Rosenberg 572, delikatne uszkodzenie na lewym

marginesie oraz minimalne zafalowania, ale wyśmienicie zachowane I/I- 1.000,-

*259. 2 złote 1.03.1940, seria D, numeracja 4273464, Lucow 770 (R2), Miłczak 92, Rosenberg 572, zagięty lewy górny

róg, ale pięknie zachowane I- 150,-

*260. 5 złotych 1.03.1940, seria B, numeracja 5712503, Lucow 773 (R3) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, Miłczak 93, Rosenberg 573, przyklejony prawy górny róg, ale pięknie zachowane II+ 200,-
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*261. 10 złotych 1.03.1940, seria C, numeracja 0000000, po lewej pionowa perforacja “WZÓR”, Lucow 774 (R6),

Miłczak 94.a, Rosenberg 574.a, niewielkie uszkodzenie przy perforacji na marginesie, wyśmienity egzemplarz I 1.000,-

*262. 10 złotych 1.03.1940, seria H, numeracja 4781174, Lucow 777 (R0), Miłczak 94.a, Rosenberg 574.a, niezauważalne

przegięcia, wyśmienity egzemplarz I 50,-

*263. 10 złotych 1.03.1940, seria N., numeracja 0794256, Lucow 778 (R0), Miłczak 94.b, Rosenberg 574.b, wyśmienity

egzemplarz I 50,-

*264. 20 złotych 1.03.1940, seria A, numeracja 6116271, Lucow 786 (R0), Miłczak 95.a, Rosenberg 575, wyśmienity

egzemplarz I 50,-

79

261

262

263

264



*265. 50 złotych 1.03.1940, seria D, numeracja 3554249, Lucow 790 (R4) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, Miłczak 96, Rosenberg 576, złamany, ale bardzo ładnie zachowany II 250,-

*266. 100 złotych 1.03.1940, seria A, numeracja 0301368, Lucow 795 (R1), Miłczak 97.a, Rosenberg 577, niewielkie

przegięcia na marginesach, ale pięknie zachowane I/I- 100,-

*267. projekt (makieta) strony odwrotnej do banknotu 100 złotych 1.03.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 4747953,

rysowany na białym kartonie, środkowa część rysunku (z siewcą) wklejona, Lucow 796 (R8), Miłczak -,

Rosenberg -, bez zagięć i załamań, ale uszkodzenia papieru po obu stronach, naddarcia na marginesach sklejone

podlepkami, całość odrywana (ubytki papieru na stronie odwrotnej), niezwykła rzadkość III 5.000,-
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*268. 500 złotych 1.03.1940, seria B, numeracja 1291570, Lucow 801 (R2), Miłczak 98.a, Rosenberg 578, niewielkie

zagięcie na górnym marginesie, naturalne pofalowania papieru będące cechą charakterystyczną techniki

drukarskiej, pięknie zachowane I/I- 200,-

*269. 500 złotych 1.03.1940, seria B, numeracja 2028081, niedokończony druk strony głównej, nadrukowany

jedynie poddruk i numeracja, a brak druku stalorytniczego, Lucow 803 (R3), Miłczak 98, Rosenberg 578,

kilkukrotnie złamany, ale bez naddarć, plamy w prawym dolnym rogu III 300,-

*270. 1 złoty 1.08.1941, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 804 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 99, Rosenberg 579, kilkukrotnie złamany, poszarpane marginesy III 150,-

*271. 2 złote 1.08.1941, seria AA, numeracja 0314127, Lucow 810 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 100, Rosenberg 580, wyśmienity egzemplarz I 50,-
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*272. 5 złotych 1.08.1941, seria AA, numeracja 2799050, Lucow 813 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 101.a, Rosenberg 581, wyśmienity egzemplarz I 50,-

*273. 50 złotych 1.08.1941, seria A, numeracja 6505552, Lucow 817 (R0), Miłczak 102, Rosenberg 582, lekkie

przegięcie na prawym marginesie, naturalne pofalowania papieru będące cechą charakterystyczną techniki

drukarskiej, pięknie zachowane I/I- 50,-

*274. 100 złotych 1.08.1941, seria A, numeracja 2791282, Lucow 821 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 103.a, Rosenberg 583, niezauważalne nadgięcie przez środek, ale wyśmienicie zachowane I 50,-

*275. papier (tzw. gramówka) ze znakiem wodnym z zapisaną na nim recepturą papieru z 25.05.1940, znak wodny

z “plecionką wstążkową”, ze stemplem P.W.P.W., Lucow 829 (R10), prawdopodobnie nadpalony i oddarte

nadpalone części, naderwania i załamania, unikalny dokument IV 1.000,-
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Reichskreditkassen 1939-1944

*276. 50 fenigów, seria 72, numeracja 374432, w niezadrukowanym polu suchy stempel, Lucow 835 (R0),

Rosenberg 550.a, pięknie zachowane I 50,-

*277. 1 marka, seria 315, numeracja 515271, na dole po prawej suchy stempel na tle gilosza (w katalogu kolekcji

błędnie opisane jako odmiana bez suchego stempla), Lucow 836a (R1), Rosenberg 551.a, mało ostre rogi, pięknie

zachowane I/I- 50,-

*278. 2 marki, seria V, numeracja 4155844, na dole po prawej suchy stempel na tle gilosza, Lucow 837 (R0),

Rosenberg 552.a, niewielkie poszarpanie na prawym marginesie, przybrudzenia na marginesach, pięknie

zachowane I- 100,-

*279. 20 marek, seria L, numeracja 1463255, w niezadrukowanym polu suchy stempel, Lucow 839 (R1), Rosenberg 554.a,

wyśmienity egzemplarz I 100,-

*280. 50 marek, seria D, numeracja 3197214, w niezadrukowanym polu suchy stempel, Lucow 840 (R2) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Rosenberg 555.a, lekko przegięty przez środek I- 100,-

Kriegsgefangenen-Lagergeld, Oberkommando der Wehrmacht

*281. 1 fenig, seria 9, numeracja 3609685, Lucow 841 (R1), Rosenberg 515, Campbell 3751.i, parokrotnie złamany III 50,-

*282. 50 fenigów, seria 3, numeracja 3321628, Lucow 843 (R2), Rosenberg 517.b, Campbell 3753.c2, złamanie przez

środek i złamane dwa dolne boki II- 50,-

Getto Łódź 1940-1943

*283. 50 fenigów 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 835214, papier bez znaku wodnego,

Lucow 851 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak Ł1, Campbell 4201, wyśmienity egzemplarz I 125,-
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*284. 1 marka 15.05.1940, seria A, numeracja 293966, papier bez znaku wodnego, Lucow 853 (R2), Miłczak Ł2.b,

Campbell 4202.b, niewielkie złamanie na prawym marginesie I- 125,-

*285. 2 marki 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 222962, papier bez znaku wodnego, Lucow 857 (R5),

Miłczak Ł3, Campbell 4203, parokrotnie złamany, niewielkie naddarcia sklejone, dziurka po szpilce III+ 400,-

*286. 10 marek 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 006306, papier ze znakiem wodnym, druk w kolorze

zielonym, Lucow 861 (R6), Miłczak Ł5.d, Campbell 4205.b, kilkakrotnie złamany III 1.250,-

*287. 10 marek 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 148214, papier bez znaku wodnego, druk w kolorze

zielonym, Lucow 863 (R3), Miłczak Ł5.f, Campbell 4205.a, kilkakrotnie złamany, po konserwacji III+ 200,-

*288. 20 marek 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 234143, papier bez znaku wodnego, Lucow 866 (R3),

Miłczak Ł6.c, Campbell 4206.a, zaniedbywalne zagięcia na lewym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz I 250,-

*289. 50 marek 15.05.1940, bez oznaczenia serii, numeracja 029665, papier ze znakiem wodnym, Lucow 868 (R6),

Miłczak Ł7.b, Campbell 4207, kilkakrotnie złamany, przybrudzenia, ale bez naddarć III-/IV 800,-
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Poczta Getta Łódzkiego 1940-1943

*290. bon na 10 fenigów 17.04.1942, bez oznaczenia serii i numeracji, nominał małymi cyframi, delikatny poddruk

z kompozycją z gwiazd dawida, papier bez znaku wodnego, Lucow 873 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak Ł8, Campbell 4211.a, delikatnie nierówny dolny margines, ale wyśmienity egzemplarz I 1.000,-

*291. bon na 10 fenigów 15.05.1944, seria A, bez numeracji, papier koloru różowego bez znaku wodnego, szerokie

marginesy, Lucow 875 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak Ł9, Campbell 4213.a, kilka lekkich

zagięć, ale ładnie zachowane II+ 1.000,-

Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu /Konzentrationslager Auschwitz/

*292. bon na 1 markę 08.1944, z oznaczeniem KL/101-8.44/500.000, pieczęć komendanta obozu, Lucow 885 (R6),

Campbell 4190.a, kilkukrotnie złamany, zabrudzony III- 2.500,-

Pomoc zimowa /Winterhilfswerk/

*293. bon na 2 złote 1943/1944, bez oznaczenia serii, numeracja 0151998, na stronie odwrotnej nie wypełniony,

Lucow 889 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, złamany prawy górny róg i kilka drobnych załamań,

ale piękny egzemplarz I-/II+ 1.000,-

*294. bon na 1 markę 1942/1943, seria F, numeracja 7901960, na stronie odwrotnej nie wypełniony, ale pieczęć

“Kreis Litzmannstadt-Land”, Lucow 893 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji, wyśmienity egzemplarz I 500,-

Obóz Oflag II-C w Dobiegniewie /Woldenberg/

*295. bon na 10 fenigów, seria AI, w prawym dolnym rogu inicjały “EP”, Lucow 912 (R1), Campbell 3765.a1,

na dolnym marginesie ołówkiem adnotacje, delikatnie nadgięty, ale piękny egzemplarz I- 100,-

*296. bon na 50 fenigów, seria AII, w lewym dolnym rogu inicjały “EP”, Lucow 913a (R2), Campbell 3766.b1,

oberwany lewy górny róg, zabrudzony na stronie odwrotnej, minimalne ślady kleju II 50,-
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*297. bon na 5 marek, seria AI, druk w kolorze czarnym, na stronie odwrotnej pieczęć “KS” w kwadracie,

Lucow 917 (R3), Campbell 3769.b, złamanie przez środek z naddarciami na końcach, kilka drobnych załamań,

zabrudzenia III+ 150,-

*298. bon na 10 marek 30.10.1944, seria A, na stronie odwrotnej stempel “KS”, Lucow 919 (R5), Campbell 3770,

kilkakrotnie załamany, przerwany przez środek i sklejony od strony odwrotnej, po konserwacji IV 300,-

*299. bon na 5 fenigów 1942 wydany przez “komis baraku 7b, seria I, numeracja odręczna 049, na stronie odwrotnej

podpisy komisarzy, Lucow 923 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Campbell 3773, na stronie odwrotnej

w prawym dolnym rogu plamy farby innego banknotu z odciskiem linii papilarnych, ręcznie wycięty, wyśmienity

egzemplarz I 1.500,-

*300. próbny druk bonu 1 fenigowego wydawanego przez “komis baraku 7b, bez oznaczenia serii ani numeracji,

bez podpisów, Lucow 928 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Campbell 3771, na stronie odwrotnej plamy

farby innego banknotu z odciskiem linii papilarnych, ręcznie wycięty, zagięty i złamany,ale piękny egzemplarz II+ 1.000,-

Obóz II-D w Bornem-Sulinowo /Gross-Born/

*301. 10 groszy 16.10.1944, seria A, na stronie głównej ciemnoszara pieczęć banku obozowego, Lucow 934 (R3),

Campbell 3791, niedodrukowany w lewym dolnym rogu, kilka zagięć, ale ładnie zachowany II+ 100,-

*302. 1 piast 16.10.1944, seria A, na stronie głównej fioletowa pieczęć banku obozowego, bez stempla na stronie

odwrotnej, Lucow 936 (R6) - strona główna ilustrowana w katalogu kolekcji, Campbell 3793, minimalne wady

papieru i zaokrąglenia rogów, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 400,-

Obóz VII-A w Murnau

*303. bon na 1 fenig 2.11.1944, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 937 (R2), Campbell 3811, delikatnie

przybrudzony, ale bez załamań, piękny egzemplarz I/I- 100,-

*304. bon na 10 fenigów 2.11.1944, seria A, numeracja 11602, Lucow 939 (R1), Campbell 3812, kilkukrotnie złamany III 50,-
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*305. bon na 50 fenigów 2.11.1944, seria A, numeracja 63592, Lucow 941 (R3), Campbell 3813, złamany, plamy

na stronie odwrotnej II- 100,-

*306. bon na 5 marek 2.11.1944, seria A, numeracja 41922, Lucow 947 (R5) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, Campbell 3816, ślady po kleju na lewym marginesie, ale pięknie zachowany, bez załamań I- 300,-

Generalna Gubernia 1939-1944 - Miasto Warszawa

*307. świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 100 złotych 03.1943, wystawione dla

“Sempoliński Leonard, Grójecka 31”, bez oznaczenia serii, numeracja 014744, z pieczęciami Banku Związku

Spółek Zarobkowych oraz datownikiem “9 MARZ. 1943”, Lucow 956 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

złamany przez środek, ale bardzo ładnie zachowany II 100,-

*308. świadectwo wykonania obowiązku kontrybucyjnego na kwotę 30 złotych 02.1944, niewypełniony blankiet,

bez oznaczenia serii, numeracja 497925, bez pieczęci, ale z adnotacją ołówkiem “Zap. Sabina Chumowicz”,

Lucow 957 (R3), parę delikatnych zagięć na górnym marginesie i dziurka po szpilce, ale pięknie zachowane I- 100,-

Towarzystwo Starachowickich Zakładów Górniczych S.A.

*309. 1 akcja na okaziciela na 100 złotych 1926, numeracja 0000857, z talonem i kuponami na lata 1940-1943,

na stronie odwrotnej pieczęcie Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, Lucow 962a (R2), pięknie zachowane I- 50,-
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Powstanie Warszawskie 1944

*310. 2 złote 1.08.1941, seria AF, numeracja 7828172, z nadrukiem na stronie odwrotnej: A.K. / “Reguła” / Pierwszy

żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., Lucow 964 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, mocno używany IV 250,-

*311. 20 złotych 1.03.1940, seria G, numeracja 4827443, z nadrukiem na stronie głównej: A.K. / “Reguła” / Pierwszy

żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., Lucow 967 (R4), mocno używany IV+ 250,-

*312. 100 złotych 1.08.1941, seria A, numeracja 7503422, z nadrukiem na stronie odwrotnej: A.K. / “Reguła” / Pierwszy

żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., Lucow 968a (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, kilkakrotnie złamany III- 250,-

*313. 50 złotych 1.08.1941, seria D, numeracja 5760575, z nadrukiem na stronie głównej: A.K. / “Reguła” / Pierwszy

żołd / powstańczy / SIERPIEŃ 1944 R., Lucow 970b (R4), banknot z obiegu IV 250,-
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*314. 20 złotych 1.03.1940, seria K, numeracja 9336138, z nadrukiem na stronie odwrotnej: “OKRĘG

WARSZAWSKI / DOWÓDZTWO ZGRUP. IV”, Lucow 974 (R5), wyblakła farba, po konserwacji IV 250,-

*315. 2 złote 1.08.1941, seria AG, numeracja 2682449, z nadrukiem na stronie głównej: “BRATERSTWO / BRONI /

ANGLII / AMERYKI / POLSKI / NIECH ŻYJE”, Lucow 980 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, mocno

używany banknot z wieloma złamaniami i naddarciami IV/V 250,-

*316. 100 złotych 1.03.1940, seria E, numeracja 7102179, z nadrukiem po obu stronach: “BRATERSTWO / BRONI /

ANGLII / AMERYKI / POLSKI / NIECH ŻYJE”, Lucow 985 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

kilkukrotnie złamany, naddarcia i przybrudzenia IV+ 250,-

*317. 20 złotych 1.03.1940, seria L, numeracja 0103225, z nadrukiem na stronie odwrotnej: “Armia Krajowa / Żołd

powstańczy za I i II dekadę / sierpnia 1944 r. / D.ca Kompanii / por. KOS / Warszawa, dn. 15.09.1944”,

z pieczęcią i podpisem, Lucow 989 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, złamania i naddarcia, plamy IV 1.000,-
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*318. 50 złotych 1.08.1941, seria D, numeracja 6051489, z pieczęcią na stronie odwrotnej: “KOMITET OBRONY

KRESOW POLSKI”, Lucow 995 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji, wielokrotnie złamany, naddarcie

na górnym marginesie IV 800,-

Bank Polski na emigracji 1939-1945

*319. 1 złoty 15.08.1939, seria A, numeracja 0000000, jednokrotnie perforowane, papier bez znaku wodnego,

Lucow 1003 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 79, ślad ugięcia po spinaczu, ale piękny egzemplarz I/I- 2.500,-

*320. 1 złoty 15.08.1939, seria A, numeracja 6136050, papier bez znaku wodnego, Lucow 1006 (R5), Miłczak 79.a,

delikatne nierówności papieru, ale wyśmienity egzemplarz I 2.500,-

*321. 2 złote 15.08.1939, seria B, numeracja 6147079, papier bez znaku wodnego, Lucow 1011 (R5), Miłczak 80.a,

wyśmienity egzemplarz I 2.500,-

*322. 5 złotych 15.08.1939, seria A, numeracja 2223096, papier bez znaku wodnego, Lucow 1016 (R5), Miłczak 81.a,

niezauważalna plamka na prawym dolnym rogu, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 2.500,-

*323. 10 złotych 15.08.1939, seria A, numeracja 012345, po obu stronach ukośny czarny nadruk “WZÓR”,

Lucow 1021 (R5), Miłczak 82.b, ślad ugięcia po spinaczu i kilka nierówności papieru, ale piękny egzemplarz I/I- 2.500,-
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*324. 10 złotych 15.08.1939, seria E, numeracja 172021, Lucow 1022 (R6), Miłczak 82.a, wyśmienity egzemplarz I 3.500,-

*325. 20 złotych 15.08.1939, seria A, numeracja 012345, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 1028 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 83.b, niewielkie zmarszczenie papieru,

ale wyśmienity egzemplarz I 3.000,-

*326. 20 złotych 15.08.1939, seria L, numeracja 967041, Lucow 1029 (R6), Miłczak 83.a, niewielkie ugięcie

na górnym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz I 3.500,-

*327. próbny druk kolorem czarnym projektu strony głównej banknotu 50 złotych 15.08.1939, bez nadrukowanego

nominału, bez oznaczenia serii i numeracji, kremowy papier z ciekawym, niespotykanym znakiem wodnym,

Lucow 1031 (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 84, minimalne przybrudzenia i nierówności

papieru, ale pięknie zachowane I/I- 5.000,-
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*328. 50 złotych 15.08.1939, seria D, numeracja 379043, Lucow 1037 (R6), Miłczak 84.a, minimalne zafalowania

papieru, ale wyśmienity egzemplarz I 4.000,-

*329. 100 złotych 15.08.1939, seria A, numeracja 012345, po obu stronach ukośny czarny nadruk “WZÓR”,

Lucow 1043 (R5), Miłczak 85.b, ślad ugięcia po spinaczu, bez złamań, ale papier z niewielkimi przybrudzeniami,

pięknie zachowane I- 3.000,-

*330. 100 złotych 15.08.1939, seria K, numeracja 043056, Lucow 1044 (R6), Miłczak 85.a, minimalne ugięcie

na lewym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz I 4.000,-

*331. próbny druk strony odwrotnej banknotu 500 złotych 15.08.1939, bez oznaczenia serii i numeracji, papier bez

znaku wodnego, brak podpisu drukarni “Thomas De La Rue” u dołu, Lucow 1048a - dołączony do kolekcji

po wydrukowaniu katalogu, Miłczak 86, niewielkie ugięcia papieru, zagięcie na lewym marginesie, na odwrotnej

stronie ślady kleju I- 4.000,-
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*332. 500 złotych 15.08.1939, seria C, numeracja 599084, Lucow 1051 (R6), Miłczak 86.a, niezauważalne nierówności

papieru, wyśmienity egzemplarz I 4.000,-

*333. 20 złotych 20.08.1939, bez oznaczenia serii, numeracja 00000, papier bez znaku wodnego ale z kolorowym

konfetti, na stronie głównej ukośny czerwony nadruk “SPECIMEN”, trzykrotnie perforowane, na lewym

marginesie (za szeroko przyciętym) widoczne próbki kolorystyczne ze skraju arkusza, Lucow 1055 (R8) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 87.c, kilka lekkich załamań i zagięć, ale ładnie zachowane II 4.000,-

*334. 20 złotych 20.08.1939, seria C, numeracja 454989, papier bez znaku wodnego ale z kolorowym konfetti,

Lucow 1058 (R6), Miłczak 87.a, w prawym górnym rogu lekki odcisk linii papilarnych z farby, niewielkie

zafalowania papieru, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 4.500,-

Polska powojenna 1944-1952
*335. 50 groszy 1944, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach dwukrotnie przekreślony i nadruk “WZÓR”

w kolorze zielonym, Lucow 1072 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 104, wyśmienity egzemplarz I 250,-

*336. 50 groszy 1944, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 1074 (R2), Miłczak 104.a, niezauważalne ugięcie

lewego dolnego rogu, ale wyśmienity egzemplarz I 100,-
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*337. 1 złoty 1944, seria CT, numeracja 185760, w klauzuli “obowiązkowym”, po obu stronach dwukrotnie

przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1075 (R3), Miłczak 105.a, niezauważalne

ugięcie na lewym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 300,-

*338. 1 złoty 1944, seria XA, numeracja 742839, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1077 (R2), Miłczak 105.a,

wyśmienity egzemplarz I 125,-

*339. 2 złote 1944, bez oznaczenia serii i numeracji, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1078 (R7), Miłczak 106,

niewielkie przybrudzenia I- 750,-

*340. 2 złote 1944, seria Aa, numeracja 658204, w klauzuli “obowiązkowym”, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR” oraz poziomo “Bez wartości”, Lucow 1082 (R5), Miłczak 106.b, lekko nadgięte rogi,

ale piękny egzemplarz I- 300,-

*341. 2 złote 1944, seria Ab, numeracja 388870, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1084 (R3), Miłczak 106.b,

delikatnie przybrudzony papier, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 250,-

*342. 2 złote 1944, seria BA, numeracja 241192, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1085 (R3) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 106.a, lekko nieświeży papier, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 250,-
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*343. 5 złotych 1944, seria XO, numeracja 634666, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1089 (R3), Miłczak 107,

wyśmienity egzemplarz I 350,-

*344. 10 złotych 1944, seria EA, numeracja 527463, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1090 (R4) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 108, minimalne ugięcia na rogach i delikatnie przybrudzony papier, ale pięknie

zachowane I- 400,-

*345. 20 złotych 1944, seria AO, numeracja 825470, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1092 (R4), Miłczak 109,

niezauważalne ugięcia na rogach, wyśmienity egzemplarz I 600,-

*346. 50 złotych 1944, seria TУ, numeracja 588623, w klauzuli “obowiązkowym”, po obu stronach dwukrotnie

przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1096 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 110, lekko przegięty prawy dolny róg, ale pięknie zachowane I/I- 1.000,-

*347. 50 złotych 1944, seria TC, numeracja 818041, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1098 (R5), Miłczak 110,

delikatne przegięcie przy prawym marginesie, ale wyśmienicie zachowane I/I- 1.000,-
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*348. 100 złotych 1944, seria TA, numeracja 408929, w klauzuli “obowiązkowym”, Lucow 1100 (R5) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 111, lekko ugięty prawy dolny róg, ale pięknie zachowane I- 1.250,-

*349. 500 złotych 1944, seria PA, numeracja 116669, w klauzuli “obowiązkowym”, po obu stronach dwukrotnie

przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1101 (R6), Miłczak 112, pofalowany papier,

ale piękny egzemplarz I- 1.500,-

*350. 2 złote 1944, seria EA, numeracja 038907, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1104a (R5), Miłczak 113.a,

kilkukrotnie złamany, ale bez naddarć III 150,-

*351. 5 złotych 1944, seria HУ, numeracja 803258, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach dwukrotnie

przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1106a (R4), Miłczak 114.a, wyśmienity egzemplarz I 300,-

*352. 5 złotych 1944, seria xA, numeracja 268365, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1107 (R3), Miłczak 114.b,

wyśmienity egzemplarz I 450,-

*353. 5 złotych 1944, seria УE, numeracja 061211, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1107a (R2) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 114.a, nieznaczne ugięcia na dolnym marginesie, ale piękny egzemplarz I/I- 250,-
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*354. 10 złotych 1944, seria Ac, numeracja 446170, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach dwukrotnie

przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1111 (R5), Miłczak 115.a, delikatne

nierówności papieru, ale wyśmienity egzemplarz I 500,-

*355. niedokończony druk banknotu 10 złotych 1944, bez oznaczenia serii i numeracji, papier ze znakiem wodnym,

po obu stronach jedynie poddruk giloszowy bez druku stalorytniczego, Lucow 1114 (R7) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 115, nierówno wycięty, lekko nieświeży papier, ale pięknie zachowane I/I- 300,-

*356. 10 złotych 1944, seria Bn, numeracja 811978, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1115a (R3), Miłczak 115.a,

wyśmienity egzemplarz I 500,-

*357. 20 złotych 1944, seria Ax, numeracja 000000, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR”, Lucow 1117 (R5), Miłczak 116.c, nierówno wycięty - brak dolnego marginesu, marginesy

i lewy górny róg minimalnie ugięte, ale pięknie zachowane I/I- 400,-

*358. 20 złotych 1944, seria KM, numeracja 352007, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach dwukrotnie

przekreślony i nadruk “WZÓR” w kolorze czerwonym, Lucow 1120a (R5), Miłczak 116.a, minimalne ugięcia

na marginesach, wyśmienity egzemplarz I/I- 400,-

*359. 20 złotych 1944, seria Aw, numeracja 361489, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1122 (R2), Miłczak 116.c,

wyśmienity egzemplarz I 400,-
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*360. 20 złotych 1944, seria УO, numeracja 164964, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1122c (R2) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 116.a, wyśmienity egzemplarz I 400,-

*361. 50 złotych 1944, seria Ap, numeracja 000000, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1124 (R6) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 117.b, minimalne ugięcia na marginesach, wyśmienity egzemplarz I/I- 1.000,-

*362. 50 złotych 1944, seria Hd, numeracja 123456 / 789000, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach czerwony

ukośny nadruk “WZÓR”, Lucow 1127 (R6), Miłczak 117.b, ślady kleju i odrywania na górnym marginesie,

minimalne nierówności papieru I-/II+ 800,-

*363. 50 złotych 1944, seria At, numeracja 889174, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1130 (R4), Miłczak 117.b,

niezauważalne ugięcia na marginesach, wyśmienity egzemplarz I 800,-
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*364. 100 złotych 1944, seria Ay, numeracja 000000, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1131 (R6), Miłczak 118.b,

źle wycięty (lewy margines szerszy od prawego), dziura po szpilce II+ 750,-

*365. 100 złotych 1944, seria Ax, numeracja 778511, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach czarny ukośny

nadruk “WZÓR”, Lucow 1133 (R5), Miłczak 118.b, ślady atramentu w lewym górnym rogu, minimalne

przybrudzenia, wyśmienity egzemplarz I/I- 600,-

*366. 100 złotych 1944, seria MX, numeracja 238701, w klauzuli “obowiązkowe”, Lucow 1136c (R4), Miłczak 118.a,

niezauważalne nagięcie lewego górnego rogu, ale wyśmienity egzemplarz I 1.000,-

*367. 500 złotych 1944, seria Ax, numeracja 638110, w klauzuli “obowiązkowe”, po obu stronach czerwony ukośny

nadruk “WZÓR”, Lucow 1140 (R5), Miłczak 119.b, niewielka plama na górnym marginesie, ugięcie w prawym

dolnym rogu, przybrudzone krawędzie, ale pięknie zachowane I- 1.500,-
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*368. niedokończone druki strony głównej i strony odwrotnej (na oddzielnych egzemplarzach) banknotu

500 złotych 1944, bez oznaczenia serii i numeracji, papiery ze znakiem wodnym, na obu egzemplarzach

jedynie poddruki poszczególnych stron (na jednym poddruk strony głównej, a strona odwrotna czysta,

na drugim strona główna czysta, a na odwrotnej tylko poddruk), Lucow 1141 (R7) - ilustrowany w katalogu

kolekcji, Miłczak 119, w obu egzemplarzach papier postrzępiony na dolnym marginesie, ale bez złamań,

pięknie zachowane, łącznie 2 sztuki I-/II+ 1.000,-

*369. 1000 złotych 1945, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach czerwony ukośny nadruk “WZÓR” i pionowo

“BEZ WARTOŚCI”, Lucow 1148 (R6), Miłczak 120.a, złamany przez środek, ślady kleju na stronie odwrotnej

przy lewym dolnym rogu II 1.500,-

*370. 1000 złotych 1945, seria B, numeracja 3653236, Lucow 1151 (R6), Miłczak 120.a, ślad na górnym marginesie

po odklejaniu, ale bez ugięć, wyśmienity egzemplarz I/I- 2.500,-
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*371. 500 złotych 15.01.1946, seria A, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

z nadrukiem “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1153 (R6), Miłczak 121.a, na stronie odwrotnej

ślad kleju na prawym marginesie, ale piękny egzemplarz I/I- 1.000,-

*372. 500 złotych 15.01.1946, seria C, numeracja 2927752, Lucow 1159 (R4), Miłczak 121.a, niewyczuwalny ślad

po ugięciu przez środek, piękny egzemplarz I- 750,-

*373. 1000 złotych 15.01.1946, seria A, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

z nadrukiem “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1163 (R6), Miłczak 122.g, niewielkie ślady kleju

na dolnym marginesie, ale pięknie zachowane I- 750,-

*374. 1000 złotych 15.01.1946, seria U, numeracja 4063427, Lucow 1171e (R4) - ilustrowany fragment w katalogu

kolekcji, Miłczak 122.f, kilkakrotnie złamany, nieliczne naddarcia uzupełnione, po konserwacji, rzadka seria,

bardzo rzadki typ numeratora III- 200,-

*375. 1000 złotych 15.01.1946, seria AA, numeracja 7231371, Lucow 1171f (R5), Miłczak 122.h, wyśmienity

egzemplarz I 1.000,-
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*376. 1 złoty 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1173 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 123,

minimalne nierówności papieru, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 250,-

*377. 1 złoty 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 1174 (R0), Miłczak 123, minimalnie ugięty

prawy margines, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 50,-

*378. 2 złote 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach czerwony nadruk “SPECIMEN”,

Lucow 1175 (R5), Miłczak 124.a, nierówno wycięty (górny margines większy od dolnego), ale wyśmienicie

zachowane I 300,-

*379. 2 złote 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 1177 (R0), Miłczak 124.a, minimalna plamka

na stronie odwrotnej, ale wyśmienity egzemplarz I 50,-

*380. 5 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1180 (R4), Miłczak 125, parę niewielkich ugięć, ale piękny

egzemplarz I/I- 300,-

*381. 5 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 1182 (R1), Miłczak 125, parę niewielkich ugięć,

ale piękny egzemplarz I/I- 100,-

*382. 10 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1184 (R4), Miłczak 126, pofalowany papier, ślady odklejania

na stronie odwrotnej na górnym marginesie I- 250,-

*383. 10 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, Lucow 1186 (R1), Miłczak 126, niewielkie ugięcie

w prawym dolnym rogu, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 100,-
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*384. 20 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1188 (R6), Miłczak 127.a, wyśmienity egzemplarz I 600,-

*385. 20 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 4676669, Lucow 1193 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 127.a, zgięty przez środek, ale bardzo ładnie zachowane II+/I- 300,-

*386. 50 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1194 (R6), Miłczak 128.a, w prawym dolnym rogu ślad kleju,

delikatny ślad odrywania na stronie odwrotnej na górnym marginesie, piękny egzemplarz I- 400,-

*387. niedokończony druk banknotu 50 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, po obu stronach jedynie

poddruki offsetowe, papier ze znakiem wodnym, Lucow 1196 (R7), Miłczak 128, źle wycięty (szerokie

marginesy górny i lewy), kilka zagięć, ale bez złamań, bardzo ładnie zachowane II+ 300,-

*388. 50 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 4258285, Lucow 1197 (R3), Miłczak 128.a, niezauważalnie

zaokrąglone rogi, wyśmienity egzemplarz I 500,-
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*389. 50 złotych 15.05.1946, seria T, numeracja 0057217, Lucow 1197a (R3), Miłczak 128.b, wyśmienity egzemplarz I 500,-

*390. 100 złotych 15.05.1946, seria A, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

z nadrukiem “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1199 (R6), Miłczak 129.a, bez załamań, ale ubytek

po oddarciu na górnym marginesie na stronie odwrotnej, niewielkie zaplamienie na dolnym marginesie II+ 400,-

*391. niedokończony druk banknotu 100 złotych 15.05.1946, bez oznaczenia serii i numeracji, strona główna

niezadrukowana, na stronie odwrotnej jedynie poddruk offsetowy, papier ze znakiem wodnym,

Lucow 1202 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 129, ugięcie przez środek i kilka mniejszych,

ale bez złamań, niewielka wada papieru I-/II+ 400,-

*392. 100 złotych 15.05.1946, seria E, numeracja 7033935, Lucow 1204 (R4), Miłczak 129.a, wyśmienity egzemplarz I 700,-

*393. 20 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 0000000, po obu stronach czerwony ukośny nadruk “SPECIMEN”,

Lucow 1207 (R6), Miłczak 130, złamanie na prawym marginesie, poszarpany dolny margines II 600,-

*394. 20 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 9313383, Lucow 1210 (R3) - ilustrowany fragment w katalogu

kolekcji, Miłczak 130, dwa delikatne ugięcia, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 500,-
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*395. 100 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1220 (R6), Miłczak 131.a, minimalne ugięcie w prawym

dolnym rogu, lekko zadarte na lewym marginesie, piękny egzemplarz I/I- 600,-

*396. 100 złotych 15.07.1947, seria F, numeracja 0000000, Lucow 1221 (R7), Miłczak 131.b, dolny margines

krzywo przycięty i lekko zagięty I-/II+ 1.250,-

*397. 100 złotych 15.07.1947, seria B, numeracja 8870065, Lucow 1222 (R4), Miłczak 131.a, wyśmienity egzemplarz I 600,-

*398. 500 złotych 15.07.1947, seria X, numeracja 789000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1224 (R6), Miłczak 132.a, minimalne ugięcia, plamy na lewym

marginesie, pięknie zachowane I- 1.250,-

*399. 500 złotych 15.07.1947, seria Z, numeracja 831141, Lucow 1229 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 132.a, ślad załamania przez środek, po delikatnej konserwacji II/II+ 500,-

*400. 500 złotych 15.07.1947, seria Z², numeracja 667449, Lucow 1230 (R4), Miłczak 132.b, ślad po załamaniu

przez środek, po delikatnej konserwacji II+ 500,-
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*401. 1000 złotych 15.07.1947, seria A, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1232 (R6), Miłczak 133.a, niezauważalne nierówności papieru,

wyśmienity egzemplarz I 800,-

*402. 1000 złotych 15.07.1947, seria H, numeracja 2694747, Lucow 1235a (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 133.b, kilka delikatnych przegięć, lekko pomarszczony papier I- 500,-

*403. 2 złote 1.07.1948, seria B, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1237 (R6), Miłczak 134.aa, niezauważalne nierówności papieru,

wyśmienity egzemplarz I 300,-

*404. 2 złote 1.07.1948, seria BS, numeracja 2226991, Lucow 1241 (R2), Miłczak 134.cc, delikatnie zagięty przez

środek, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 50,-

*405. 5 złotych 1.07.1948, seria AL, numeracja 1234567, po obu stronach dwukrotnie przekreślony z nadrukiem

“SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1245 (R5), Miłczak 135.b, delikatne nierówności papieru,

minimalne plamki kleju na stronie odwrotnej, wyśmienity egzemplarz I/I- 400,-

*406. 5 złotych 1.07.1948, seria A, numeracja 9223532, Lucow 1246 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 135.a, nieznacznie złamany przez środek, ale piękny egzemplarz II+ 350,-
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*407. 5 złotych 1.07.1948, seria AŁ, numeracja 7214860, Lucow 1246a (R2), Miłczak 135.b, delikatnie ugięty

prawy dolny róg, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 350,-

*408. 10 złotych 1.07.1948, seria AD, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

z nadrukiem “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1247a (R5), Miłczak 136.b, wyśmienity egzemplarz I 400,-

*409. jednostronna próba kolorystyczna strony odwrotnej banknotu 10 złotych 1.07.1948, bez oznaczenia serii

i numeracji, papier bez znaku wodnego, odmienna kolorystyka poddruku (niebieska zamiast żółtej),

szerokie marginesy ze znacznikami na osiach symetrii, Lucow 1250 (R7) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 136, na drugiej stronie (niezadrukowanej) przebijający rysunek strony odwrotnej, zaplamienia

po obu stronach, nieznaczne zafalowania papieru II+ 2.000,-

*410. 10 złotych 1.07.1948, seria AM, numeracja 7271311, Lucow 1253a (R1), Miłczak 136.b, bez załamań, kilka

nadgięć, ale wyśmienicie zachowane I/I- 200,-

*411. 20 złotych 1.07.1948, seria OO, numeracja 0000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “SPECIMEN”,

dodatkowa numeracja “WZÓR No 000017” na stronie głównej, Lucow 1254 (R7), Miłczak 137, minimalne

zafalowania papieru, wyśmienity egzemplarz I 2.000,-
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*412. 20 złotych 1.07.1948, seria AD, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

w kolorze czerwonym z nadrukiem na stronie głównej “SPECIMEN” , Lucow 1260 (R6) - ilustrowany

w katalogu kolekcji, Miłczak 137.b, delikatny ślad na papierze w dolnej części, wyśmienicie zachowane I 1.500,-

*413. 20 złotych 1.07.1948, seria BA, numeracja 1234567 / 8900000, na stronie głównej ukośny czerwony nadruk

“SPECIMEN”, Lucow 1263 (R6?), Miłczak 137.b, lekko pomarszczony papier, wyśmienity egzemplarz,

nie oznaczonna, dużo ciekawsza odmiana wzoru z nadrukiem “SPECIMEN” jedynie na stronie głównej,

a nie po obu stronach (jak podobny egzemplarz ilustrowany w katalogu kolekcji) I/I- 2.000,-

*414. 20 złotych 1.07.1948, seria CI, numeracja 5578007, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “SPECIMEN”,

Lucow 1264 (R5) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 137.c, wyśmienity egzemplarz I 1.250,-

*415. 20 złotych 1.07.1948, seria AY, numeracja 2379592, Lucow 1268 (R3), Miłczak 137.b, delikatne złamanie

przez środek, ale pięknie zachowane II+ 350,-

*416. 20 złotych 1.07.1948, seria DN, numeracja 7894039, Lucow 1271 (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 137.e, niezauważalne ugięcie przez środek, nierówny dolny margines, pięknie zachowane I- 150,-
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*417. 50 złotych 1.07.1948, seria A, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach ukośny czerwony nadruk

“SPECIMEN” (na stronie odwrotnej nadruk powstał z przesiąknięcia fabry ze strony głównej), Lucow 1274 (R6),

Miłczak 138.d, wyśmienity egzemplarz I 1.000,-

*418. 50 złotych 1.07.1948, seria AA, numeracja 1234567 / 8901234, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

z nadrukiem “SPECIMEN” w kolorze czerwonym, Lucow 1276 (R6) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 138.e, minimalne zafalowania papieru na maginesach, wyśmienity egzemplarz I 600,-

*419. 50 złotych 1.07.1948, seria AM, numeracja 8437144, Lucow 1285 (R2), Miłczak 138.e, lekko złamany przez

środek, po delikatnej konserwacji, lekko nadgięte rogi II+ 150,-

*420. 50 złotych 1.07.1948, seria CD, numeracja 2916987, Lucow 1285b (R1) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 138.g, wyśmienity egzemplarz I 250,-

*421. 100 złotych 1.07.1948, seria ED, numeracja 0000000, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 1289a (R7) - ilustrowany fragment w katalogu kolekcji, Miłczak 139.c, dwa niewielkie zagięcia

na górnym marginesie, ale wyśmienity egzemplarz I/I- 1.250,-

*422. 100 złotych 1.07.1948, seria AG, numeracja 1234567 / 8900000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

i czerwony nadruk “SPECIMEN”, Lucow 1291 (R6), Miłczak 139.b, wyśmienity egzemplarz I 600,-
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*423. próba kolorystyczna banknotu 100 złotych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, papier ze znakiem

wodnym, strona główna w kolorze jasnobrązowym z szaro-różowym ornamentem w środku, strona odwrotna

fioletowa z szarymi ornamentami, Lucow 1293a (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 139,

niewielkie zmarszczenie papieru na lewym marginesie, kilka delikatnych ugięć, ale piękny egzemplarz I/I- 5.000,-

*424. próba kolorystyczna banknotu 100 złotych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, obie strony wydrukowane

na osobnych arkuszach (papier ze znakami wodnymi), sklejone i wycięte do rozmiaru banknotu, strona główna

w kolorze fioletowym z jasnozielonym poddrukiem, strona odwrotna brązowa z fioletowymi i niebieskimi

ornamentami, Lucow 1294d (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 139, znaki wodne obu

arkuszy  nie pokrywają się, uszkodzenia papieru niezadrukowanych stron, na obu stronach w prawym dolnym

rogu ołówkiem “6”, zafalowania spowodowane klejeniem, pięknie zachowane I- 5.000,-

*425. 100 złotych 1.07.1948, seria EK, numeracja 6393033, Lucow 1296a (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji,

Miłczak 139.c, złamany przez środek, po delikatnej konserwacji II/II+ 150,-

*426. 100 złotych 1.07.1948, seria AA, numeracja 0000000, banknot z rysunkiem jak 100 złotych emisji 15.07.1947,

ale z odmienną datą emisji i w kolorze niebieskim, Lucow 1299 (R7), Miłczak - , niewielkie naddarcie

na prawym marginesie sklejone I-/II+ 3.500,-
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*427. 500 złotych 1.07.1948, seria CC, numeracja 4588488, po obu stronach ukośny czerwony nadruk “WZÓR”,

Lucow 1303 (R4) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak 140.e, drobne załamania na górnym marginesie,

ale piękny egzemplarz I/I- 100,-

*428. 500 złotych 1.07.1948, seria A, numeracja 123456 / 789000, po obu stronach dwukrotnie przekreślony

i czerwony nadruk “SPECIMEN”, Lucow 1304 (R6), Miłczak 140.a, delikatnie pofalowany papier

na marginesach, ale wyśmienicie zachowany I/I- 800,-

*429. próba kolorystyczna banknotu 500 złotych 1.07.1948, bez oznaczenia serii i numeracji, obie strony

wydrukowane na osobnych arkuszach (papier bez znaków wodnych), sklejone i wycięte do rozmiaru banknotu,

strona główna w kolorze zielonym z fioletowym ornamentem, strona odwrotna zielona z fioletowym

poddrukiem, Lucow 1306e (R8) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Miłczak - patrz 140, ślady kleju po obu

stronach na górnym marginesie, niewielkie zafalowania po klejeniu, pięknie zachowane I- 5.000,-

*430. 500 złotych 1.07.1948, seria AE, numeracja 8868636, Lucow 1308 (R2), Miłczak 140.b, wyśmienity egzemplarz I 1.250,-
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Ministerstwo Skarbu

*431. bilet skarbowy na 10000 złotych 1945, emisja I, seria B, numeracja 000000, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR”, Lucow 1313 (R8) - ilustrowany z katalogu kolekcji, Moczydłowski PL2, złamany przez środek,

pomarszczenia na marginesach, ale ładnie zachowane II 2.000,-

*432. bilet skarbowy na 5000 złotych 1947, emisja III, seria D, numeracja 000000, po obu stronach ukośny czerwony

nadruk “WZÓR”, Lucow 1319 (R8) - ilustrowany z katalogu kolekcji, Moczydłowski PL12, dwukrotnie zagięty,

ale bez złamania, nieświeży papier II+ 2.000,-

*433. bilet skarbowy na 50000 złotych 1948, emisja IV, seria I, litera B, numeracja 000000, po obu stronach ukośny

czerwony nadruk “WZÓR”, Lucow 1325 (R8) - ilustrowany z katalogu kolekcji, Moczydłowski PL14, dziurki

po zszywce na górnym marginesie, ślady odrywania na stronie odwrotnej u góry, nieświeży i lekko przybrudzony

papier, ale ładnie zachowane II 2.000,-
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Polska Rzeczpospolita Ludowa 1952-1989
*434. czarnodruk projektu banknotu 1 złoty 1.07.1955, seria AB, numeracja 1234567, papier bez znaku wodnego,

Lucow 1334a (R8) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu katalogu, złamany prawy dolny róg, ślady

po kleju, ale bardzo ładnie zachowane, bardzo ciekawe zabezpieczenie banknotu srebrnym brokatem,

niespotykane wcześniej w banknotach polskich II+ 1.000,-

Polska powojenna 1944-1952

Premiowa pożyczka odbudowy kraju

*435. obligacja wartości imiennej 2000 złotych 15.04.1946, emisja A, seria 001850, numeracja 49, Lucow 1339 (R0),

Moczydłowski PL19, prawy górny róg złamany i z dziurkami po zszywce, bardzo ładnie zachowane I-/II+ 50,-
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*436. obligacja (cztery ćwiartki obligacji) wartości imiennej 4 x 500 złotych 15.04.1946, emisja D, seria 036978,

numeracja 05, Lucow 1340a (R1), Moczydłowski PL24, dwukrotnie złożone, przedarcie na przecięciu złożeń,

nieliczne naddarcia na marginesach III 50,-

Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski

*437. pożyczka premiowa (ćwiartka obligacji o wartości 100 złotych) na sumę 25 złotych 1.10.1951, część IV, klasa P,

numeracja 0805091, Lucow 1342c (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski PL34, parę ugięć,

ale bez złamań, ale piękny egzemplarz I- 100,-
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*438. pożyczka premiowa (obligacja) na sumę 100 złotych 1.10.1951, klasa L, numeracja 0764895,

Lucow 1344 (R3) - ilustrowany w katalogu kolekcji, Moczydłowski PL27, złamane dwa rogi, wiele ugięć II+ 50,-

Komitet Budowy Centralnego Domu Zjednoczonej Partii Klasy Robotniczej

*439. cegiełka na budowę siedziby Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o wartości

50 złotych, seria A, numeracja 072883✻, strona odwrotna czysta, lewy margines perforowany po oderwaniu

kuponu kontrolnego, Lucow 1347 (R0) - ilustrowany w katalogu kolekcji, kilka niewielkich ugięć, ale bez

złamań, przybrudzone marginesy I- 50,-

*440. cegiełka na budowę siedziby Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej o wartości

1000 złotych, bez oznaczenia serii, numeracja 043985✻, na stronie odwrotnej pieczęć “Dzielnicowy Komitet

Polskiej Partii Socjalistycznej Warszawa-Żolibórz” oraz podpis “Dr. Dunin Wąsowicz Piotr”, lewy margines

perforowany po oderwaniu kuponu kontrolnego, Lucow 1350a (R1) - dołączony do kolekcji po wydrukowaniu

katalogu, złamany lewy górny róg, kilka ugięć, przybrudzone marginesy II+ 50,-

KONIEC AUKCJI
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