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20 000 zł - 50 000 zł

above 50 000 zł

10 zł

20 zł

50 zł

100 zł

200 zł

500 zł

1 000 zł

2 000 zł

5 000 zł
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STAROŻYTNOŚĆ

GRecjA ANTYczNA

Attyka - Ateny
1. Tetradrachma, 454–404 pne; Aw: Głowa Ateny w prawo, w hełmie przyozdobionym liśćmi laurowymi;
Rw: W kwadracie incusum sowa stojąca w prawo, z głową na wprost, z lewej gałązka oliwna oraz półksiężyc,
z prawej ΑΘΕ; Kroll 8, Sear 2537, SNG Cop. 35; srebro, 23.9 mm, 15.73 g; wyśmienity egzemplarz z pięknymi
detalami i blaskiem menniczym na całej powierzchni.
Te, zwane popularnie „ateńskimi sowami”, monety zaczęto wytwarzać około 510 roku pne, a kres ich emisji przypadł
na połowę I wieku pne, kiedy to ostatecznie wyczerpały się zapasy srebra w pobliskich kopalniach w Laurion.

I-

5.000,-

II/II+

4.000,-

II+

1.500,-

Przez ponad czterysta lat ateńskie tetradrachmy były powszechnie uznawanym środkiem płatniczym, którym posługiwano się
niemal we wszystkich greckich polis, ponieważ ufano w odpowiednią zawartość kruszcu. Tetradrachmy te znajdujemy dziś
w Syrii, Iranie, a nawet w Afganistanie, gdzie zawędrowały dzięki wymianie handlowej. Były bez wątpienia pieniądzem
międzynarodowym. Ateńczycy przez stulecia nie zmieniali znacznie wyglądu tych monet – nie chcieli wystawiać na próbę
zdobytego zaufania rynku.

Rozwój handlu spowodował konieczność wprowadzenia do obiegu wielu frakcji jednostki podstawowej. Tak więc oprócz
drachm wprowadzono półdrachmy, obole i części obola. Jak przechowywano tę bardzo drobną monetę podczas czynności
handlowych? Odpowiedzi udziela nam Arystofanes, w komedii „Osy” – drobnicę trzymano w ustach. W 467 roku pne wybito
okazyjnie niewielką serię dużych, medalowych egzemplarzy o wadze dziesięciu drachm. Awers dekadrachmy przedstawia się
tak samo jak awers tetradrachmy, jednak na rewersie widnieje sowa z rozpostartymi skrzydłami.

2
2. Tetradrachma, 454–404 pne; Aw: Głowa Ateny w prawo, w hełmie przyozdobionym liśćmi laurowymi;
Rw: W kwadracie incusum sowa stojąca w prawo, z głową na wprost, z lewej gałązka oliwna oraz półksiężyc,
z prawej ΑΘΕ; Kroll 8, Sear 2537, SNG Cop. 35; srebro, 35.0 mm, 17.18 g; niewielkie pęknięcia krążka,
ale piękny egzemplarz, z wyraźnym blaskiem menniczym, w subtelnej patynie.
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Koryntia - Korynt
3. Stater, 345–307 pne; Aw: Pegaz lecący w lewo, poniżej znak Q; Rw: Głowa Ateny w hełmie korynckim
w prawo, z lewej bucranium i litera N; BCD Corinth 125, Calciati 382, Ravel 1064, SNG Cop. 124;
srebro, 22.9 mm, 8.58 g; bardzo ładnie zachowana moneta.

5

4

Macedonia - Filip II (359–336 pne) i następcy
4. Stater, 340–328 pne, mennica Amfipolis; Aw: Głowa Apollina w prawo, w wieńcu laurowym; Rw: Jeździec
w bidze w prawo, poniżej ziarno jęczmienia, w odcinku ΦΙΛΙΠΠΟΥ; Le Rider tablica 74, poz. 18 (D7 / R17);
złoto, 18.6 mm, 8.59 g.

II+

10.000,-

Tracja - Lizymach (323–281 pne)
5. Stater, mennica nieokreślona; Aw: Głowa Aleksandra Wielkiego w prawo z rogiem Amona; Rw: Atena siedząca
na tronie w lewo, trzymająca Nike i oparta o tarczę, po bokach ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ, nad kolanem
monogram; SNG Cop. -, SNG Aulock -; złoto, 18.5 mm, 8.54 g; pięknie zachowana moneta, z ładnym blaskiem
menniczym, centrycznie wybita, znakomite detale.
II+

10.000,-

Filip II wstąpił na tron Macedonii w 359 roku pne. W ciągu zaledwie kilku lat, posługując się dyplomacją, skrytobójstwami
i siłą militarną, odparł zagrożenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Zjednoczył pod swoimi autokratycznymi rządami
niewielkie państewka plemienne. Rozbudował armię i ulepszył taktykę walki, którą stosowała grecka piechota. W efekcie
dysponował olbrzymią siłą bojową – mógł w krótkim czasie zmobilizować trzydziestotysięczną piechotę i znakomicie
wyszkoloną, dwutysięczną jazdę. Armia macedońska znacznie przewyższała liczebnością i siłą bojową armię któregokolwiek
z greckich polis. Tylko zjednoczone mogły przeciwstawić się Filipowi, zaś pojedynczo były bezsilne, dlatego Macedończycy
zdobywali je jedno po drugim.

Ogniskiem oporu wobec Filipa były Ateny. Ateńczycy, wraz z kontyngentem beockim, starli się z armią macedońską
pod Cheroneą w 338 roku pne. Siły obu stron były niemal równe, jednak dzięki lepszej taktyce, Filip odniósł całkowite
zwycięstwo. Bitwa była tak zażarta, że elitarny Święty Zastęp Tebański został wybity w pień, a wedle przekazów zginęło
ponad dwustu pięćdziesięciu doborowych hoplitów. Na korynckim kongresie pokojowym, w 337 roku pne, wszystkie greckie
polis, z wyjątkiem Sparty, uznały zwierzchnictwo króla macedońskiego. Strony zawiązały Związek Koryncki, po czym zaczęły
przygotowywać się do kampanii przeciwko Persji, którą poprowadził już syn Filipa, Aleksander III zwany Wielkim. Filip
bowiem został zamordowany w przededniu wyprawy na wschód, w trakcie uroczystości weselnych swojej córki Kleopatry.
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6

ceLTOwIe

Bojowie
6. 1/8 statera typu Atena-Alkis, III–II w. pne; Aw: Schematyczna głowa Ateny w prawo; Rw: Atena krocząca
w lewo z tarczą i podniesioną włócznią; Paulsen tabl. 7, 121–130, Slg. Lanz 34; złoto, 8.8 mm, 0.98 g.
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II

1.000,-

7

RepuBLIKA RzYMSKA

p. cornelius Lentulus Marcellinus (100 pne)
7. Denar, 100 pne, mennica Rzym; Aw: Popiersie Herkulesa widziane od tyłu, z głową zwróconą w prawo
i maczugą na ramieniu, u dołu ROMA, z lewej strony tarcza i znak kontrolny Q; Rw: Roma trzymająca włócznię,
stojąca na wprost, koronowana wieńcem przez Geniusza stojącego po prawej, trzymającego róg obfitości,
pomiędzy nimi znak kontrolny Q; Albert 1135, Crawford 329/1a, Sear 208; srebro, 18.4 mm, 3.91 g.
IDenar został wprowadzony jako nominał około roku 211 pne, w czasie II wojny punickiej. W okresie Republiki
charakteryzował się on bardzo dużą zawartością srebra (ok. 96–98%) i ważył ok. 3.8–3.9 g. Wartość nowego nominału
wynosiła 10 asów (denarius oznacza „złożony z dziesięciu”), co podkreślała cyfra X umieszczona na awersie. W trzeciej
ćwierci II wieku pne podniesiono wartość denara do 16 asów. W Rzymie republikańskim emitowano również techniczną
odmianę tej monety, jaką był tzw. serratus, czyli denar nacinany na obrzeżu.

1.000,-

Począwszy od roku 120 pne decyzją senatu nastąpiło urozmaicenie wyobrażeń awersu i rewersu denara. Do tego czasu
bowiem ikonografia denarów była bardzo uboga. Na awersie widniała głowa Romy, na rewersie natomiast Dioskurowie
lub zaprzęg konny (biga lub kwadryga).

Oferowany denar jest przykładem takiego odejścia od wcześniej przyjętych norm. Widzimy bowiem ciekawie ukazane
przedstawienie popiersia Herkulesa trzymającego maczugę, ukazane od tyłu, a na rewersie – dość skomplikowaną
ikonograficznie – scenę nakładania wieńca Romie przez Geniusza.
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c. Vibius c. f. pansa (90 pne)
8. Denar, 90 pne, mennica Rzym; Aw: Głowa Apollina w wieńcu laurowym w prawo, po lewej PANSA;
Rw: Minerwa w kwadrydze w prawo, w odcinku C•VIBIVS•C•[F]; Albert 1191, Crawford 342/5b, Sear 242;
srebro, 19.0 mm, 3.91 g; pięknie zachowana moneta w delikatnej patynie.

I/I-

1.000,-

I

1.000,-

9

L. Roscius Fabatus (64 pne)
9. Denar serratus, 64 pne, mennica Rzym; Aw: Głowa Junony Sospita w prawo, na jej głowie hełm ze skóry kozła,
po lewej stronie znak kontrolny, poniżej L ROSCI; Rw: Kobieta karmiąca węża, po lewej znak kontrolny,
w odcinku FABATI; Albert 1329, Crawford 412/1 (symbole 177), Sear 363; srebro, 18.6 mm, 3.89 g;
wyśmienicie zachowana moneta, z pełnym blaskiem menniczym.

7

10
juliusz cezar (49–48 pne)
10. Denar, 49–48 pne, wędrowna mennica wojskowa; Aw: Słoń kroczący w prawo, tratujący węża, w odcinku
CAESAR; Rw: Utensylia kapłańskie: czerpak (simpulum), kropidło, topór i szpiczasta czapka kapłańska (apex);
srebro, 18.4 mm, 3.64 g; nieco niecentrycznie wybity, ale bardzo ładnie zachowany, ciemna patyna.
II+
W 56 roku pne, na zjeździe w Luce, odnowiono triumwirat (trójwładztwo Gnejusza Pompejusza, Marka Krassusa
oraz Gajusza Juliusza Cezara), jednak była to tylko gra pozorów. Triumwirat bowiem faktycznie przestał istnieć nieco
wcześniej. Przyczyniły sie do tego sukcesy Juliusza Cezara odniesione w Galii i strach Pompejusza przed rosnącą siłą
i popularnością niedawnego przyjaciela. Dodatkowo Julia, żona Pompejusza i córka Cezara, zmarła w 54 roku pne, wkrótce
po porodzie. Marek Krassus natomiast zginął w roku następnym w czasie walk z Partami w Syrii. Od tego momentu wojna
domowa w Rzymie była tylko kwestią czasu. Doprowadzony do ostateczności (uniemożliwiono mu ubieganie się o powtórny
konsulat i formalnie odwołano z namiestnictwa prowincji) zdobywca Galii w styczniu 49 roku pne przekroczył na czele swych
wojsk Rubikon, niewielką rzekę wpadającą do Adriatyku w pobliżu Arminium (dzisiejsze Rimini), administracyjną granicę
Italii. Pompejusz, mając do dyspozycji jedynie trzy legiony, z czego dwa przysłane jakiś czas wcześniej przez Cezara, więc
niezbyt pewne, nie widział innej możliwości niż opuszczenie stolicy. Senat i urzędnicy opuścili Rzym w pośpiechu, a Cezar
z wojskiem ruszyli za przeciwnikiem.

2.000,-

W Rzymie, do którego formalnie już wybrany dyktator wrócił na początku grudnia 49 roku pne, Cezar pozostał jedynie
jedenaście dni, w czasie których załatwił rzeczy najpilniejsze. Przeprowadzono wybory konsulów w 48 roku pne, wybrany
został sam Cezar i Publiusz Serwiliusz oraz wydano ustawy mające na celu unormowanie sytuacji finansowej, zagrożonej
z powodu trwającej wojny. Po załatwieniu formalności prawnych Juliusz Cezar kontynuował pościg za Pompejuszem, którego
punktem kulminacyjnym była bitwa pod Farsalos. Pompejusz został rozgromiony, a jego armia przestała istnieć. On sam
zaś uciekł do Egiptu, u którego wybrzeży został zamordowany przez doradców młodego Ptomeleusza. Juliusz Cezar uczcił
łzami śmierć dawnego przyjaciela i zięcia, nie chciał bowiem śmierci Pompejusza.
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ceSARSTwO RzYMSKIe

Oktawian August (27 pne–14 ne)
11. Denar, 15–13 pne, mennica Rzym; Aw: Głowa Oktawiana w prawo, AVGVSTVS / DIVI F;
Rw: Apollo Kithardoios stojący w lewo, trzymający plektron i kitarę, po bokach IMP - X, w odcinku ACT;
C. 144, RIC 171a; srebro, 20.7 mm, 3.83 g.

August rozdzielił kompetencje w zakresie mennictwa, zastrzegając przywilej bicia monety z kruszców szlachetnych
dla władzy, natomiast bicie zdawkowej monety brązowej zostawił w rękach senatu rzymskiego, a także lokalnych władz miast
w poszczególnych prowincjach imperium. Cesarz pozostawił podstawowe jednostki pieniężne okresu Republiki, jednak
znacznie rozbudował system monetarny, który miał charakter bimetaliczny. Monety złote i srebrne miały ustalone wzajemne
relacje i były pełnowartościowe – posiadały ekwiwalent swej wartości nominalnej w zawieranym kruszcu. Pieniądz brązowy
miał natomiast charakter kredytowy.
Podstawową monetą złotą był aureus (o wadze ok. 7.8 g), srebrną zaś denar (ok. 3.9 g), wybijano ponadto kwinary złote
(pół aureusa) i srebrne (pół denara). Monety bito z kruszcu na tyle czystego, na ile pozwalała ówczesna technologia
mennicza. Monety brązowe, bite na zlecenie senatu, wykonywano z mosiądzu (sesterce i dupondiusy) oraz miedzi (asy
i kwadransy). Zastosowanie dwóch różnych metali do emisji pieniądza zdawkowego pozwoliło w elastyczny sposób ustalić
wagę poszczególnych nominałów. Brązowe emisje monet prowincjonalnych wybijano według lokalnych, często mocno
zróżnicowanych, trudnych dziś do usystematyzowania systemów monetarnych. W niektórych ośrodkach na wschodzie
wybijano emisje srebrne oparte na zasadach greckiego systemu monetarnego. Były to tetradrachmy, drachmy i inne
jednostki. W egipskiej Aleksandrii bito tetradrachmę bilonową (tylko ok. 20% czystego kruszcu).
W przypadku monet złotych i srebrnych starano się utrzymywać odpowiedni ciężar. Monety brązowe bito systemem
„al marco”, bez zwracania uwagi na prawidłowość ciężaru. W czasach cesarstwa pieniądz był zawsze wybijany, nie zaś
odlewany.
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I-/II+

2.000,-

12
Neron (54–68)
12. Aureus, 57–58, mennica Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, bez nakrycia, NERO CAESAR AVG IMP;
Rw: Wieniec dębowy, w środku EX S C, na zewnątrz PONTIF MAX TR P IIII P P; BMC 15, C. 208,
Calicó 423, RIC 14 (R2); złoto, 19.2 mm, 7.66 g; rzadki i ładnie zachowany.

II-

15.000,-

Tytus (79–81)
13. Denar, 80, mennica Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, w wieńcu laurowym, IMP TITVS CAES VESPASIAN
AVG P M; Rw: Na udrapowanym stole uskrzydlona wiązka piorunów, TR P IX IMP XV COS VIII P P;
C. 316, RIC 23b; srebro, 18.5 mm, 3.23 g; bardzo ładnie zachowana moneta.
II+

800,-

Neron rozpoczął swoje rządy obiecująco. Podczas mowy programowej, którą wygłosił po pogrzebie Klaudiusza,
zapowiedział, że władzę oprze na powadze senatu i woli armii, wzorem Augusta. Dał do zrozumienia, że w jego otoczeniu
nie ma miejsca dla donosicieli i karierowiczów. Lud zastanawiał się, jak potraktowany zostanie rodzony syn zmarłego
cesarza Klaudiusza, trzynastoletni wówczas, więc niedorosły do sprawowania rządów, Brytanik. Ostatecznie uznano, że nic
mu nie grozi, tym bardziej, że Neron poślubił jego siostrę, czternastoletnią Oktawię.

Matka Nerona, Agrypina (Młodsza), miała na syna olbrzymi wpływ. Symbolem jej pozycji w państwie były monety wybijane
na początku panowania Nerona – jego głowa widnieje na awersie, matki na rewersie. Są i takie, na których obie głowy
umieszczono po tej samej stronine, jakby chodziło o władców równorzędnych. Umacniając swą władzę nadużywała swych
kompetencji, czym stopniowo zrażała do siebie syna. Gdy dowiedziała się, że Neron ma kochankę, wyzwolenicę Akte, wpadła
we wściekłość, nie mogąc pogodzić się z tym, że jej syn może kochać kogokolwiek poza nią. W efekcie tych wydarzeń stanowisko
stracił główny stronnik Agrypiny, faktyczny minister finansów, wyzwoleniec Pallas. Zdenerwowana tym Agrypina oświadczyła,
że skoro dała władzę synowi, może ją odebrać i oddać prawowitemu następcy Brytanikowi. Tym sposobem wydała wyrok
śmierci na siebie i chłopca. Brytanik został otruty podczas uczty w pałacu, na oczach wszystkich biesiadników. Agrypinę
najpierw usunięto z Palatynu do innego pałacu, a następnie, w 59 roku, zabito na osobisty rozkaz Nerona.
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14
Hadrian (117–138)
14. Aureus, 118, mennica Rzym; Aw: Udrapowane popiersie cesarza w prawo, w wieńcu laurowym, IMP CAESAR
TRAIAN HADRIANVS AVG; Rw: Fortuna siedząca na tronie w lewo, trzymająca ster i róg obfitości, w odcinku
FORT RED, wokoło P M TR P COS II; C. 746, Calicó 1259a, RIC 41; złoto, 19.7 mm, 6.99 g.
III+
Cesarz Hadrian wjechał do Rzymu latem 118 roku, entuzjastycznie witany przez ludność stolicy. Wcześniej musiał
uregulować sprawy na wschodzie. Dobrowolnie wycofał wojska z Armenii i Mezopotamii, doszedł bowiem do wniosku,
że utrzymanie zdobyczy Trajana byłoby dla Rzymu zbyt kosztowne. Ta niepopularna decyzja stawia go w jednym rzędzie
z najwybitniejszymi władcami w historii.

W 121 roku opuścił Rzym, rozpoczynając wielkie podróże. Panował przez 21 lat, prawie połowę tego czasu podróżował
po imperium. Hadrian bowiem, jako pierwszy władca zrozumiał, że jego obowiązkiem jest przekonać się na własne oczy,
jak wygląda sytuacja poddanych, nawet w najdalszych prowincjach. Przeprowadzał więc inspekcje miast oraz obozów
wojskowych. Wszędzie zostawiał liczne ślady pobytu władcy – nowe budowle, napisy na jego cześć i monety wybijane przez
różne miasta dla upamiętnienia wizyty cesarza.

9

10.000,-

15

Aeliusz (136–138)
15. Denar, 137, mennica Rzym; Aw: Głowa Aeliusza w prawo, L AELIVS CAESAR; Rw: Concordia siedząca w lewo,
trzymająca paterę, za nią róg obfitości, TR POT COS II, w odcinku CONCORD; srebro, 18.5 mm, 3.44 g;
nierówno wycięty krążek, ale pięknie zachowana moneta.
I/I-

1.500,-

16

Antoniusz pius (138–161)
16. Denar, 140–143, mennica Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, w wieńcu laurowym, ANTONINVS AVG PIVS
P P TR P COS III; Rw: Aequitas stojąca w lewo, trzymająca wagę i berło, AEQVITAS AVG;
srebro, 18.3 mm, 3.56 g; moneta w pięknym stanie zachowania.

I-

800,-

I-

800,-

I-

800,-

17

Marek Aureliusz (161–180)
emisje jako cezar (przed 161)
17. Denar, 142, mennica Rzym; Aw: Głowa cezara w prawo, AVRELIVS CAESAR AVG PII F COS;
Rw: Przybory sakralne: secespita, aspergillum, guttus, lituus i simpulum, PIETAS AVG; C. 451, RIC 424a;
srebro, 17.7 mm, 3.42 g.

18

Lucjusz werus (161–169)
18. Denar, 165–166, mennica Rzym; Aw: Głowa cesarza w prawo, w wieńcu laurowym, L VERVS AVG ARM
PARTH MAX; Rw: Wiktoria lecąca w lewo, trzymająca w obu dłoniach diadem, VICT AVG TR P VI COS II;
C. 339, RIC 553; srebro, 18.8 mm, 3.08 g; bardzo ładnie zachowana moneta, delikatna patyna.
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19

BIzANcjuM

Izaak II Angelos (1185–1195)
19. Aspron trachy, 1185–1195, mennica Konstantynopol; Aw: Maria Dziewica w nimbie siedząca na tronie
na wprost, po bokach ΜΡ - ΘΥ; Rw: Archanioł Michał koronujący stojącego obok niego cesarza,
ICA AKIOC Δ ... XM; DOC 2, Sear 2002; elektron, kształt miseczkowaty, 30.4 mm, 4.21 g.

II

2.500,-

udalryk (1012–1033, 1034)
20. Denar, przed 1034, mennica Praga; Aw: Kaplica ze spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem, wewnątrz :DVX:,
w otoku :VDALRICVS:; Rw: Napis SCS / WENCEZ / LAVS; Cach 292 (inne stemple), Frynas B.7.8,
Šmerda 133b (inne stemple); srebro, 21.1 mm, 0.99 g; lekko gięty, patyna.
II

1.000,-

20

ŚReDNIOwIecze
czecHY

21
Morawy, Brzetysław I (ok. 1029–1033, 1034–1049)
21. Denar, 1028–1034, mennica Ołomuniec; Aw: Dłoń opatrzności, legenda; Rw: Dwunitkowy krzyż, z ramionami
zakończonymi półksiężycami, w każdym kącie półksiężyc, legenda; Cach 300 (inne stemple),
Šmerda 310 (inne stemple); srebro, 19.5 mm, 0.83 g; lekko gięty, ale z dużym blaskiem.

II

800,-

II

500,-

22
Brzetysław I (1037–1055)
22. Denar, przed 1050, mennica Praga; Aw: Popiersie księcia na wprost, trzymającego krzyż, BRΛCIZLΛVS DVX;
Rw: Orzeł stojący w lewo, SCS VVENCEZLΛVS; Cach 313, Frynas B.8.10, Šmerda 148a;
srebro, 20.3 mm, 1.21 g; lekko gięty i niedobity, ale z dużym blaskiem, bardzo ładny.
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23

DANIA

Kanut I wielki (1018–1035)
23. Denar typu Agnus Dei, mennica Lund; Aw: Baranek Boży (Agnus Dei) w lewo, niżej krzyż, + - EIIGSE\ - EUHEI;
Rw: Gołębica w lewo, ze szponami i rozpostartymi skrzydłami, nad skrzydłami po krzyżu, UIIEOII: - SHEГI:+;
Malmer -/1660 (nienotowany awers), srebro, 22.4 mm, 1.64 g; gięty, pęknięty, ale pięknie zachowany
i wyraźny rysunek.
II
Obie strony monety naśladują anglosaskiego pensa Etelreda, wybitego w reakcji na duński najazd na Anglię w sierpniu 1009
roku. Pozbawiony środków angielski król wezwał poddanych do modlitwy, pokuty i jałmużny w intencji oswobodzenia
od najeźdźców. Wyrazem tej pokuty była bardzo krótka emisja ciężkich (ok. 1.8 g) pensów o niespotykanej treści. Obie strony
monety wypełniały przedstawienia religijne: Baranek jako symbol Syna oraz Gołębica jako symbol Ducha Świętego.
Oba symbole łączy to, że w liturgii są przywoływane w kontekście modlitw o pokój. Co ciekawe, obecnie monety te są
niezwykłą rzadkością, znaną w 21 egzemplarzach z dziewięciu mennic. Paradoksalnie, monety te bardzo się spodobały
najeźdźcom, przed którymi miały chronić. Duńczycy po kilku latach zaczęli emitować naśladownictwa tego pieniądza,
dzielone na kilka typów. Przedstawienia obecne na naśladownictwach często są w lustrzanym odbiciu, a zbarbaryzowane
legendy czasem zawierają imię mincerza (w tym przypadku prawdopodobnie Snefi), zaś wokół Baranka zamiast imienia
władcy widnieje Agnus Dei. Uważa się, że celem emisji tych naśladownictw miała być ewangelizacja Duńczyków. Oferowany
egzemplarz jest jednak wyjątkowy na tle tych naśladownictw: Gołębicę przekształcono w drapieżnego ptaka ze szponami,
krzyżami dodanymi nad skrzydłami, zaś tabliczka przed Barankiem nie zawiera liter Alfa i Omega, umieszczanych zarówno
na oryginalnej emisji, jak i na naśladownictwach. Podobny egzemplarz monety, znaleziony w dawnej Anglii Wschodniej,
znajduje się w Królewskim Zbiorze Monet i Medali w Kopenhadze.

15.000,-

24

Hardekanut (1035–1042)
24. Naśladownictwo denara angielskiego Knuta, 1035–1042; Aw: Popiersie w lewo, pseudolegenda;
Rw: Dwunitkowy krzyż, w każdym kącie klin i trzy kulki, pseudolegenda; srebro, 19.2 mm, 1.26 g;
rzadki, patyna, mimo wykruszonego fragmentu bardzo ładna moneta.

III

1.000,-

III/III+

1.500,-

25
Swen II estrydsen (1047–1074/1076)
25. Denar, mennica Viborg; Aw: Schematyczne popiersie w lewo, trzymające laskę krzyżową, GRIMG(?);
Rw: Dwunitkowy krzyż z ramionami zakończonymi trójliścmi, w kątach kliny z kulką wewnątrz
i trzema kulkami na zewnątrz, + \ - IB - RI - GE; Hauberg 65; srebro, 17.2 mm, 0.64 g;
lekko niedobity, gięty, pęknięcie w polu, patyna.
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26

LITwA

Kiejstut Giedyminowicz (1345–1382)
26. Anonimowy pieniądz, ok. 1377–1382 r., mennica Krewo (?); Aw: Lew w prawo; Rw: ΛKNH…;
Huletski-Petrunin 6055 C, Ivanauskas 4V (RR); srebro, 16.7 mm, 0.82 g; niewielkie wykruszenie.

III

800,-

III+

800,-

27

Aleksander witold (namiestnik 1392–1401, książę 1401–1430)
27. Pieniądz, ok. 1392–1394/1395, mennica Troki lub Łuck; Aw: Grot włóczni, z prawej strony tulejki krzyż;
Rw: Napis ПЕЧАТ ułożony w okrąg; Huletski-Lit. 22, Huletski-Petrunin 6077A (R5), Ivanauskas 6V6-6 (RR),
Kop. 3116 (R5), Tyszkiewicz-Lit. 1 (R6); srebro, 14.8 mm, 0.74 g; patyna, bardzo rzadki.
Monety tego typu są jednymi z najrzadszych numizmatów z początków Wielkiego Księstwa Litewskiego. Grot włóczni
z krzyżem, obecny na awersie, jest symbolem Aleksandra-Witolda: włócznię odziedziczył jako symbol z pieczęci ojca,
zaś krzyż dodał, by podkreślić przyjęcie chrztu i zmianę wiary. Obecny na rewersie tekst ПЕЧАТ prawdopodobnie można
interpretować jako „aktualna moneta”, na wzór inskrypcji MONETA NOVA obecnych na pieniądzu zachodniej Europy.
Znaleziska monet tego typu koncentrują się na terenie dawnego księstwa Trok, co pozwala umiejscowić ich bicie w Kownie,
zaś datowanie najprawdopodobniej obejmuje czas od otrzymania Trok przez Witolda w 1392 roku do zimy 1394/1395, kiedy
to zaczął używać tytułu Wielkiego Księcia Litewskiego.

28

władysław jagiełło (1377–1434)
28. Półgrosz litewski (pieniążek), ok. 1388–1390, mennica Wilno; Aw: Głowa Marii na wprost, w koronie, fragmenty
legendy REGINA MAGNA; Rw: Tamga tatarska, poniżej lew w prawo; Huletski-Lit. 9, Huletski-Petrunin 6009,
Ivanauskas 1J4-2 (RR); srebro, 16.4 mm, 0.54 g; miejscowy ciemny nalot.
II
Drugi najstarszy typ litewskiego pieniądza Jagiełły, tzw. typ Regina. Na jego awersie widać długowłosą ukoronowaną głowę,
łączoną z Matką Bożą. Zgoła odmienne przedstawienie widoczne jest na rewersie. Obecny tam znak (tamga) interpretowany
jest jako węzeł szczęścia lub lwi ogon, oraz jako symbol Złotej Ordy. Poniżej znajduje się schematyczny lew, który ma
symbolizować roszczenie do panowania nad tatarską częścią Rusi. W związku z przedstawieniami religijnymi, prof. Borys
Paszkiewicz datuje te monety na czas krótko po chrzcie Władysława, tj. na lata ok. 1388–1390.
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750,-

29

NIeMcY

Bawaria
Ratyzbona, książę Henryk II Kłótnik – II panowanie (985–995)
29. Denar, 985–995, mennica Ratyzbona, mincerz Sigu; Aw: Krzyż grecki, w dwóch przeciwległych kątach po kulce,
w trzecim pierścień, HENPICVS DVX; Rw: Kaplica ze spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem, wewnątrz
SIG, DICNΛ CVITΛS; Hahn 22g1.6; srebro, 21.9 mm, 1.51 g; minimalnie gięty, delikatna patyna, bardzo ładny. II

500,-

30
Ratyzbona, cesarz Henryk II (1002–1024)
30. Denar, 1002–1009, mennica Ratyzbona, mincerz Viga; Aw: Krzyż grecki, w kątach klin, trzy kulki, klin, pierścień,
+ HEIИhTICVS EX; Rw: Kaplica ze spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem, wewnątrz OVVИ, RICCIHΛ
CIVIΛS; Hahn 27j1.1; srebro, 22.0 mm, 1.61 g; lekko gięty, patyna, bardzo ładny.
II

500,-

31
31. Denar, 1009–1024, mennica Ratyzbona, mincerz Id; Aw: Popiersie władcy w prawo, w koronie, z boków
IR / X - E / NI / RI / C; Rw: Krzyż grecki, w kątach trzy kulki, pierścień, trzy kulki i klin, + R•TISPAC IZO
(czytane wstecznie); Hahn 29c4.4; srebro, 20.8 mm, 1.57 g; gięty, ale bardzo ładny.

II-

1.250,-

II

500,-

32
Ratyzbona, książę Henryk V Mozelski (1004–1026)
32. Denar, 1018–1026, mennica Ratyzbona, mincerz Aza; Aw: Dwunitkowy krzyż wewnątrz którego
+ / C / NИICH / V / X, w każdym kącie klin i trzy kulki; Rw: Kaplica ze spiczastym dachem zwieńczonym
krzyżem, wewnątrz AZO, CINCTSVCIRC; Hahn 31b1.3; srebro, 20.5 mm, 1.40 g; minimalnie gięty, ale ładny.
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33
33. Denar, 1018–1026, mennica Ratyzbona, mincerz Oc; Aw: Dwunitkowy krzyż wewnątrz którego + / C / HCIИR /
V / +, w każdym kącie klin i trzy kulki; Rw: Kaplica ze spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem, wewnątrz
OCH, CИCAHS•THACIC; Hahn 31f1; srebro, 20.7 mm, 1.31 g; gięty, patyna, ładny i wyraźny.
II

500,-

34
Nabburg, cesarz Henryk II (1002–1024)
34. Denar, 1002–1009, mennica Nabburg, mincerz Ag; Aw: Krzyż grecki, w kątach pierścień, klin, trzy kulki i klin,
+ HEIHTCVS RCX; Kaplica ze spiczastym dachem zwieńczonym krzyżem, wewnątrz ECIC (wstecznie),
ИΛPPVRC HCIETΛ; srebro, 21.3 mm, 1.55 g; minimalnie gięty.

II

1.000,-

35

pOLSKA

Mieszko Bolesławic (syn Bolesława chrobrego), późniejszy Mieszko II
35. Denar, ok. 1013–1025; Aw: Wzgórze z krzyżem, wokoło pomylony napis M(SϽ)NLT; Rw: Krzyż grecki,
w każdym kącie kulka, na przedłużeniach ramion E E + +; CNP 1, Frynas P.2.1 (VR), Gum-H. 1, Gum-P. 1,
Karolkiewicz 2011, Kop. 1 (R5), Str. 5b, Such. X/XI w. typ IX; srebro, 20.8 mm, 1.69 g;
niedobity, delikatnie gięty, patyna, bardzo rzadki.

Moneta, ze względu na legendę awersu, przez wiele lat łączona z Mieszkiem I i opisywana jako najstarsza polska moneta.
Dopiero dokładna analiza znalezisk depozytów z tymi monetami, przeprowadzona przez prof. Stanisława Suchodolskiego,
pozwoliła przesunąć datowanie tych monet na lata ok. 1013–1025. Pokazuje to, że Mieszko emitował swoje monety jeszcze
za życia ojca, jako władca dzielnicowy. Sugerowałoby to umiejscowienie mennicy w Krakowie, które wraz z Małopolską
Bolesław powierzył księciu. Takiej interpretacji przeczą jednak znaleziska, gdyż znakomitą większość monet Mieszka
odnaleziono na terenie centralnej Wielkopolski i północnego Mazowsza. Dodatkowo, monety Mieszka i Bolesława
nie wykazują wyraźnych współzależności typologicznych czy połączeń stempli, co może wskazywać, że były wybijane
w różnych miejscach.
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III/III+ 30.000,-

36
władysław I Herman (1081–1102)
36. Denar, 1081–1102, mennica Kraków; Aw: Głowa władcy w lewo, + VLADIZ…; Rw: Budowla z trzema wieżami
o namiotowych dachach, zakończonych krzyżami, + CR…V; Frynas P.5.1, Gum-H. 72, Gum-P. 52, Kop. 32 (R1),
Str. 35, Such. XI/1; srebro, 14.5 mm, 0.77 g; niecentrycznie wybity, ale bardzo wyraźny rysunek.
II
Wizerunki obecne po obu stronach monety Władysław Herman zaczerpnął z monet swojego poprzednika i brata, Bolesława
Śmiałego. Dokonał przy tym jednak pewnych zmian. Wizerunek obecny na awersie pozbawił atrybutów królewskich,
zaś budowle na rewersie zwieńczył krzyżami na szczytach dachów. Budowla ta najprawdopodobniej symbolizowała Kraków,
o czym informuje napis otokowy, a być może nawet palatium książęce. Zwieńczenie jej krzyżami najprawdopodobniej miało
na celu płynne połączenie sfery sacrum i profanum, wraz z idącymi za tym interpretacjami zarówno religijności władcy,
jak i boskiej opieki nad państwem.

800,-

37

Bolesław III Krzywousty (1107–1138)
jako książę śląski (1097–1107)
37. Denar, przed 1107, mennica Wrocław; Aw: Głowa z perełkową fryzurą, DVX BOLIZLAVS•; Rw: Głowa
z perełkową fryzurą, SCS IOAΛNNES; Fbg 3, FbgCDS 478, Gum-H. 8 (RR), Gum-P. 4, Kop. 45 (R8),
Nakielski [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2.
Poznań 2012] ryc. 1a, Str. 11, Such. Men. Wrocł. typ 1; srebro, 16.5 mm, 0.64 g;
lekko niedobity, ale bardzo ładnie zachowany.

Mennica wrocławska działała najprawdopodobniej od ok. 1090 do ok. 1107 roku. Bito w niej denary z imieniem
Bolesława III i św. Jana Chrzciciela oraz denary krzyżowe z krzyżem greckim, pastorałem oraz głową św. Jana (typy CNP VI,
VII i VIII). Na denarach z imieniem Bolesława i św. Jana widać także rzadko występujący tytuł DVX przy imieniu władcy.
Umieszczenie go było najprawdopodobniej manifestacją ambicji księcia i chęci bycia równorzędnym władcą, zwłaszcza
wobec starszego brata Zbigniewa i palatyna Sieciecha, którzy w przyszłości mogli stanowić dla niego zagrożenie.
Co ciekawe, w pewnym momencie z monet tego typu znika tytuł DVX. Prawdopodobnie jest to związane ze śmiercią
Władysława Hermana i zrównaniem praw jego synów: Bolesława i Zbigniewa.

II

1.500,-

38

38. Denar, przed 1107, mennica Wrocław; Aw: Głowa z perełkową fryzurą, BOLEZXLΛS; Rw: Głowa z perełkową
fryzurą, X…ANNES; Fbg 3, FbgCDS 478, Frynas P.6.9 (VR), Gum-H. 8 (RR), Gum-P. 4, Kop. 45 (R8),
Nakielski [w: Pieniądz i banki na Śląsku. Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce; tom 2.
Poznań 2012] ryc. 1e, Str. 11, Such. Men. Wrocł. typ 1; srebro, 17.7 mm, 0.61 g;
rewers dwukrotnie wybity, ładna i dość rzadka moneta.
III+
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1.000,-

39
władysław II wygnaniec (1138–1146)
39. Denar; Aw: Książę na tronie z mieczem w dłoni, obok stojący giermek podający jabłko królewskie,
+ DIDOZLΛV (wstecznie); Rw: Rycerz walczący z lwem, za nim niewielkie drzewo; Frynas P.7.1,
Gum-H. 82, Gum-P. 59, Kop. 49a (R2), Str. 40, Such. XI/XII w. XVI/1; srebro, 14.4 mm, 0.74 g;
patyna, minimalnie niedobity.

Władysław, krótko po koronacji, wprowadził do obiegu stosunkowo małe denary, wzorowane na monetach czeskich. Podobnie
jak większość piastowskich władców, na awersie przedstawił się w majestacie, nawiązując do wyobrażenia siedzącego
na tronie Chrystusa-Króla, znanego z iluminowanych rękopisów i monumentalnych fresków w kościołach. Przedstawienie
to pokazywało poddanym, że skoro władca tronuje jak Chrystus, to znaczy, że Chrystus akceptuje i chroni jego rządy.
Dodatkowo, obecny na tym wizerunku miecz oparty o ramię władcy symbolizuje siłę i odwagę oraz gotowość do obrony
poddanych przed wrogami. Osoba stojąca obok władcy, najpewniej z jego najbliższego otoczenia, podaje mu jabłko
panowania. Miało to dodatkowo wzmacniać przekaz, symbolizując, że polskie możnowładztwo całkowicie akceptuje nowego
zwierzchnika.

II

800,-

II

800,-

II

800,-

II

800,-

40
40. Denar; Aw: Książę na tronie z mieczem w dłoni, obok stojący giermek podający jabłko królewskie,
+ LODZI…VS (wstecznie); Rw: Rycerz walczący z lwem, za nim niewielkie drzewo; Frynas P.7.1,
Gum-H. 82, Gum-P. 59, Kop. 49a (R2), Str. 40, Such. XI/XII w. XVI/1; srebro, 13.6 mm, 0.47 g;
patyna, bardzo ładny, ciekawa odmiana z legendą otokową zaczynającą się w dolnej części awersu.

41
41. Denar; Aw: Książę na tronie z mieczem w dłoni, obok stojący giermek podający jabłko królewskie,
+ VODZLΛVS (wstecznie); Rw: Rycerz walczący z lwem, za nim niewielkie drzewo; Frynas P.7.1,
Gum-H. 82, Gum-P. 59, Kop. 49a (R2), Str. 40c, Such. XI/XII w. XVI/1; srebro, 13.5 mm, 0.65 g;
patyna, bardzo ładny.

42
42. Denar; Aw: Książę na tronie z mieczem w dłoni, obok stojący giermek podający jabłko królewskie,
+ ODIZLΛVS (wstecznie); Rw: Rycerz walczący z lwem; Frynas P.7.1, Gum-H. 82, Gum-P. 59,
Kop. 49a (R2), Str. 40e, Such. XI/XII w. XVI/1; srebro, 14.6 mm, 0.82 g; patyna.
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43

Brakteaty z ziem polskich
Krakowskie, władysław Łokietek (1305–1333)
43. Brakteat, początek XIV w.; Popiersie Orła w prawo, w koronie, promienie na wale; BRP Lubomia 57a,
BRP Przyłęk 26, Frynas P.11.18 (VR), Kop. 311bi; srebro, 15.9 mm, 0.32 g; minimalnie podgięty kołnierz,
ładnie zachowana moneta.

II-

1.200,-

II

1.500,-

II/II-

1.500,-

44
44. Brakteat, ok. 1305–1320; Dwie wieże o stożkowych dachach, z pojedynczymi oknami, stojące na podstawie
z trzech połączonych arkad; BRP Kroczyce 16, BRP Przyłęk 54/I, Frynas P.11.16 (VR), Kop. 311ds;
srebro, 15.8 mm, 0.22 g; ładnie zachowany, z wyraźnym rysunkiem.

45
45. Brakteat, ok. 1305–1320; Dwie wieże o stożkowych dachach, z pojedynczymi oknami, stojące na podstawie
z trzech połączonych arkad; BRP Kroczyce 16, BRP Przyłęk 54/II, Frynas P.11.16 (VR), Kop. 311dt;
srebro, 18.4 mm, 0.41 g; ładnie zachowany, z wyraźnym rysunkiem.

46

47

Krakowskie, Opactwo cysterskie w jędrzejowie
46. Brakteat, I ćwierć XIV w., mennica Jędrzejów; Krzyż kawalerski; BRP Kroczyce 8, BRP Przyłęk 6;
srebro, 15.7 mm, 0.26 g; ładnie zachowany, z wyraźnym rysunkiem.
47. Brakteat, I ćwierć XIV w., mennica Jędrzejów; Litera A z górną poprzeczką i szeryfami przy podstawie
na zewnątrz; BRP Kroczyce 19, BRP Przyłęk 65, Frynas P.11.17 (R), Kop. 243b; srebro, 15.3 mm, 0.21 g;
pęknięcie kołnierza i wału.
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III+

300,-

II-

300,-

48

49

Krakowskie i Sandomierskie
48. Brakteat, XIII/XIV w.; Jeleń kroczący w prawo; BRP Kroczyce 9, BRP Przyłęk 15, Kop. 7048ar;
srebro, 17.1 mm, 0.25 g; ładnie zachowany.
49. Brakteat, XIII/XIV w.; Sześciopłatkowa rozeta; BRP Kroczyce 13, BRP Lubomia 59, BRP Przyłęk 45;
srebro, 18.6 mm, 0.33 g; zgięcie kołnierza, trzy pęknięcia, ładny, dobrze widoczny wizerunek.

50

III+

400,-

III+

200,-

51

50. Brakteat, XIII/XIV w.; Sześciopłatkowa rozeta; BRP Kroczyce 13, BRP Lubomia 59, BRP Przyłęk 45;
srebro, 17.2 mm, 0.25 g.
51. Brakteat, XIII/XIV w.; Ośmiopromienna gwiazda, niżej półksiężyc; BRP Kroczyce 14, BRP Lubomia 65,
BRP Przyłęk 51, Kop. 304d, Sarbsk 98; srebro, 17.9 mm, 0.37 g; piękny.

52

III

150,-

II+

300,-

53

wielkopolska
52. Brakteat, po 1278 (?); Brama z siedmioma okrągłymi oknami, z boków zakończona kulkami, na środku
wyrasta trójliść, w prześwicie bramy pierścień (lub litera O) w koronie; BRP Prusy N3b, Kop. 8990y (R2),
Neumann 1t, Waschinski 36, Wieleń 113; srebro, 17.1 mm, 0.20 g; ładnie zachowany, bardzo rzadka emisja
naśladująca brakteaty krzyżackie z połowy XIII w.

II

300,-

polska, władca nieokreślony
53. Brakteat, II połowa XIII w.; Przewiązana lilia z pręcikami, o bocznych liściach wysokich i słabo widocznych
liściach dolnych; BRP Lubomia 61, BRP Przyłęk 37, Kop. 311y; srebro, 17.7 mm, 0.30 g; ładnie zachowany.

II/II-

300,-

Na tle innych brakteatów przedstawiających bramę, typ ten bardzo się wyróżnia. Charakterystyczne dla tej monety jest
przedstawienie otworów strzelniczych jako zwielokrotnionego odcisku puncy-pierścienia oraz trójliść w miejscu zwyczajowo
przedstawionego krzyża, na budowli bramnej. Dodatkowo, w prześwicie bramy znajduje się pierścień nakryty koroną, przez
długi czas niezauważoną. Ów pierścień najprawdopodobniej jest literą O odwołującą się do Przemysła Otokara II, znaną
z monet morawskich (tam bez korony) tego władcy oraz unikatowego denara z podobnie ukoronowaną literą O. Znaczna
liczba tych monet w skarbie z Wielenia (41 sztuk) i ich dość niska próba (wg Beyera 8 łutów, czyli 0,500), jak i sam wygląd
sugerują naśladownictwo, najprawdopodobniej wykonane w Wielkopolsce.
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55

54
54. Brakteat, XIII/XIV w.; Łeb barana w prawo, promienie na kołnierzu; BRP Lubomia 50, BRP Przyłęk 16,
Kop. 311 be; srebro, 18.5 mm, 0.34 g; niewielkie zgięcie kołnierza, ale ładny i wyraźny egzemplarz.
55. Brakteat, XIII/XIV w.; Łeb barana w prawo; BRP Lubomia 50 (podobne), BRP Przyłęk 16 (podobne),
Kop. 311 bd; srebro, 16.2 mm, 0.23 g; niewielkie wgniecenie wału, wyraźny rysunek.

56

III+

500,-

III+

400,-

57

56. Brakteat, XIII/XIV w.; Orzeł heraldyczny w prawo bez korony, w każdym skrzydle po dwa pióra;
BRP Lubomia 52, BRP Przyłęk 18, Kop. 311bm; srebro, 17.1 mm, 0.30 g; pięknie zachowany.
57. Brakteat, XIII/XIV w.; Ptak kroczący w prawo, w ogonie trzy pióra; BRP Przyłęk 31, Kop. 311by;
srebro, 17.2 mm, 0.31 g; pęknięcie kołnierza, mimo pęknięcia w polu ładny i wyraźny egzemplarz.

58

II+

300,-

III/III+

400,-

59

58. Brakteat, XIII–XIV w.; Sześciopromienna gwiazda, niżej półksiężyc; BRP Lubomia 64, BRP Przyłęk 50,
Kop. 304c; srebro, 15.6 mm, 0.21 g; minimalnie podgięty, ale ładnie zachowany.
59. Brakteat, XIII–XIV w.; Łuk, na którym wieża z jednym oknem i spiczastym dachem, z boków wieży
dwie gwiazdy; Sarbsk 113; srebro, 17.0 mm, 0.18 g; moneta lekko zgnieciona.

60

III+

150,-

III/III-

200,-

61

60. Brakteat, XIII–XIV w.; Łuk nad którym pozioma belka, na niej osadzony krzyż, pod łukiem kulka;
srebro, 16.5 mm, 0.13 g; moneta pognieciona.
IV+
61. Brakteat, XIII–XIV w.; Schematyczna głowa wołu na wprost; Wieleń 169 (podobne – bez kulki między rogami);
srebro, 15.6 mm, 0.21 g; lekko spłaszczony wał.
III+
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100,300,-

62

63

62. Brakteat, XIII–XIV w.; Wieża o dwóch oknach i trzech blankach, wokół cztery kulki; brak analogii w literaturze;
srebro, 17.4 mm, 0.24 g; bardzo ładny.
II
63. Brakteat, początek XIV w.; Głowa wołu na wprost, między rogami kulka; BRP Lubomia 42, BRP Przyłęk 14,
Kop. 311ai; srebro, 18.5 mm, 0.39 g; ładnie zachowany, wyraźny, w niektórych publikacjach rysunek
opisywany jest jako schematyczna głowa ludzka.
II

64

500,400,-

65

64. Brakteat, początek XIV w.; Głowa wołu na wprost, między rogami słabo widoczna kulka; BRP Lubomia 42,
BRP Przyłęk 14, Kop. 311ai; srebro, 16.7 mm, 0.21 g; ładnie zachowany.
III+
pomorze (?), władca nieokreślony
65. Brakteat, II połowa XIII w.; Głowa na wprost, z pięcioma długimi, najeżonymi, włosami; Kop. 311ap, Sarbsk 16,
Wieleń 209; srebro, 16.9 mm, 0.17 g; ubytek części kołnierza i wału, moneta lekko zgnieciona.
III/III-

200,250,-

67

66
pomorze wschodnie, Świętopełk (1227–1266)
66. Brakteat, XIII w.; Dłoń w lewo, trzymająca lilię kciukiem i palcem wskazującym; Kop. 206 (R5), Sarbsk 95;
srebro, 17.8 mm, 0.21 g; lekko gięty, wykruszona część kołnierza, rzadki.
pomorze Gdańskie
67. Brakteat, II połowa XIII w.; Trzypłatkowa lilia, której boczne płatki zakończone kulką, z boków środkowego
płatka po kulce; Radzanowo 26, Wieleń 75 (podobne); srebro, 15.7 mm, 0.13 g; pęknięcia,
moneta lekko zgnieciona.
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II/II-

300,-

III-

150,-

69

68
pomorze zachodnie, Bogusław X (1474–1523)
68. Fenig brakteatowy; Gryf kroczący w lewo, ze skrzydłem złożonym z trzech piór, promienie na wale;
Dbg-P. 370a, Kop. 4128 (R5), Olding Pommern 17a; bilon, 14.4 mm, 0.29 g; patyna, pęknięcie w polu,
trzy prześwity.
polska (?) Śląsk (?)
69. Brakteat, XIII–XIV w.; Czteropłatkowa rozeta, płatki przedzielone prostymi liniami; srebro, 14.8 mm, 0.39 g;
ciekawy, nienotowany egzemplarz.

II/III

200,-

II/III

200,-

71

70

Dolny Śląsk
70. Obol lub szeroki brakteat zredukowany, II połowa XIII w.; Orzeł heraldyczny w lewo; Fbg 800, Kop. 7049eb;
srebro, 19.3 mm, 0.44 g; pięknie zachowany.
II+
Śląsk
71. Obol lub szeroki brakteat zredukowany, II połowa XIII w.; Klucz z dwoma piórami w prawo, po bokach dwie kulki;
BRP Kroczyce 6, BRP Lubomia 26, BRP Przyłęk 63, Kop. 311t; srebro, 18.5 mm, 0.31 g; ładny i wyraźny.
II

500,350,-

73

72
72. Obol lub szeroki brakteat zredukowany, II połowa XIII w.; Klucz z dwoma piórami w prawo, z lewej podkowa;
Fbg 660, FbgCDS 86, Kop. 7048af; srebro, 20.9 mm, 0.62 g; rzadki i bardzo ładnie zachowany.
73. Brakteat zredukowany, IV ćwierć XIII w.; Głowa orła w lewo, z długim, zagiętym do dołu dziobem;
BRP Lubomia 27, BRP Przyłęk 25, Fbg 834, FbgCDS 213, Kop. 7048bd, Saurma-Jeltsch V/251;
srebro, 17.5 mm, 0.32 g; bardzo ładnie zachowany.
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II

400,-

II

400,-

74

Dolny Śląsk
74. Brakteat, II połowa XIII w.; Wieża bramna z czterema blankami, w prześwicie bramy słup;
Fbg 887, FbgCDS 253, Kop. 7048cj, Saurma-Jeltsch III/166; srebro, 15.9 mm, 0.28 g; ładny.
75. Obol szeroki lub brakteat zredukowany; IV ćwierć XIII w.; Trzypłatkowa rozeta z wgłębnym
środkiem; BRP Kroczyce 7, BRP Lubomia 25, BRP Przyłęk 40, Fbg 1030, FbgCDS 365, Kop. 7049tx,
Saurma-Jeltsch VII/352; srebro, 18.2 mm, 0.34 g; piękny.

75

II/II-

250,-

II+

250,-

76
wacław II (1300–1305)
76. Grosz praski, po 1300, mennica Kutná Hora; Aw: Korona, + WENCEZLΛVS • SECVNDVS / + DEI
(dwa pierścienie) GRATIA (dwa pierścienie) REX (dwa pierścienie) BOEMIE; Rw: Lew czeski, ✶+✶ GROSSI
(dwa pierścienie) PRAGENSES; Castelin 5, Frynas B.25.16, Kop. 10013, srebro, 27.4 mm, 3.77 g;
równo wybity i bardzo ładnie zachowany.
II/II+

750,-

77

Kazimierz wielki (1333–1370)
77. Denar, 1333, mennica Sandomierz lub Kraków; Aw: Głowa króla w prawo, w koronie, *+*[K]A[S]I R P
(na drugim znanym egz. [KA]ZI); Rw: Ukoronowana litera A, * NNA*D [G R]; nienotowany w literaturze;
srebro, 12.9 mm, 0.30 g; ekstremalnie rzadki, znane tylko 2 egzemplarze.

Aldona, księżna litewska, córka Giedymina, urodziła się ok. 1311–1313 roku. W 1325 roku przybyła do Polski i przyjęła
chrzest oraz imię Anna, a także poślubiła Kazimierza Wielkiego. Urodziła mu dwie córki: Elżbietę, późniejszą księżnę
pomorską oraz Kunegundę, późniejszą margrabinę brandenburską. Anna nie udzielała się w rządach, lecz zasłynęła
szczodrością dla ubogich i zakonów oraz umiłowaniem muzyki. Zmarła po długiej i ciężkiej chorobie ok. 25 maja 1339 roku.
Monetę można datować na początek rządów Kazimierza ze względu na duże podobieństwo do monet Władysława Łokietka
typu Profil/tarcza. Treść stempli może sugerować związek z koronacją pary królewskiej, która odbyła się 25 kwietnia 1333
w Krakowie. Wówczas zapewne monety byłyby rozrzucane podczas uroczystości i dziś znane by były z krakowskich znalezisk
oraz z Wawelu. Tak jednak nie jest. Istnieje możliwość, że denary z imieniem królowej Anny mają związek z jej dobrami
wiennymi, do których prawdopodobnie należał Sandomierz wraz z mennicą, czynną co najmniej do końca panowania
Władysława Łokietka.
Co ciekawe, jest to jedyna obiegowa moneta, na której przedstawiono małżonkę panującego polskiego władcy, gdyż księżna
Helena (1194–1199/1200) oraz królowa Jadwiga (1384–1386) emitowały pieniądz jako panujące władczynie. Co więcej,
jest to także pierwsza moneta, na której umieszczono imię osoby narodowości litewskiej.
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III-

5.000,-

78

78. Półgrosz (kwartnik duży), mennica Kraków; Aw: Król na wprost, siedzący na tronie, trzymający jabłko
panowania i berło, po bokach trójliście, + MONETΛ (dwa pierścienie) KΛSMIIRI (dwa pierścienie);
Rw: Orzeł piastowski z głową w lewo, + REGIS (dwa pierścienie) POLONIE ◦ K:; BRP Kazimierz Wielki 17,
Frynas P.12.3, Kop. 338 (R5); srebro, 21.3 mm, 1.27 g; patyna, ładnie zachowany.

II

2.000,-

III

1.000,-

III

1.250,-

III+

300,-

79
Ludwik Andegaweński (1370–1382)
79. Kwartnik ruski, mennica Lwów; Aw: Ukoronowana litera L, z boków po trzy pierścienie, niżej jeden pierścień,
całość w zdwojonym czwórłuku, legenda; Rw: Lew wspięty w lewo, legenda; CNH III.106, Frynas H.25.52,
Gum-H. 380, Gum-P. 489, Huszár 561, Kop. 3063 (R5); srebro, 18.0 mm, 1.10 g.

80
władysław Opolczyk (1372–1379)
80. Kwartnik ruski, 1376–1378, mennica Lwów; Aw: Litera W, wokół po trzy pierścienie, całość w zdwojonym
czwórłuku, …ETA (dwa pierścienie) RVSS…; Rw: Lew wspięty w lewo, + WLADISLAVS (dwa pierścienie)
DVX (dwa pierścienie); Frynas H.25.57 (R) (odm. – zamienione legendy awersu i rewersu), Gum-H. 402,
Gum-P. 496, Kop. 3056x (R8), Крижанивский 47 (R6); srebro, 18.6 mm, 1.10 g;
rzadki nawet w tym stanie zachowania, bardzo czytelny egzemplarz.

81

jadwiga (1382–1399)
81. Denar, 1384–1386, mennica Kraków; Aw: Orzeł heraldyczny z głową w lewo; Rw: Tarcza andegaweńska,
nad nią litera h; Frynas P.15.1, Gum-H. 404, Gum-P. 493, Kop. 350 (R5); srebro, 12.2 mm, 0.33 g;
ładnie zachowany, jak na ten typ monety.
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82
władysław jagiełło (1386–1434)
82. Półgrosz koronny, 1412–1414, mennica Kraków; Aw: Korona, pod nią ‡F, + MONE (lilia) WLADISLAI;
Rw: Orzeł, + REGIS (lilia) POLONIE; Frynas P.16.1/9 (R), Gum-H. 417, Gum-P. 518, Kop. 373 (R6),
Kubiak typ VI.6, Pawlikowski XVII.6.4 (UN); srebro, 23.3 mm, 1.63 g; rzadki.

Półgrosze z F‡ lub ‡F pod koroną należą do grupy monet „nibywschowskich”. Mimo, iż już w 1878 roku Franciszek
Piekosiński połączył znak F‡ z Mikołajem Falkinbergiem, mincerzem krakowskim, to w literaturze przyjęto, za Kazimierzem
Stronczyńskim i Stanisławą Kubiak, że monety te bito we Wschowie (niem. Fraustadt). Poza literą F, za tą teorią przemawiać
miał podwójny krzyż (herb Jagiellonów) oraz fakt nadania Wschowie przywileju menniczego w 1404 roku. Mimo to,
jak zauważył Borys Paszkiewicz, monety tego typu wykazują bardzo duże podobieństwo do denarów jednomyślnie uważanych
za krakowskie. Sebastian Pawlikowski, porównując wizerunki korony, Orła oraz liter, jednoznacznie udowodnił, że punce
do stempli tego typu używane były do innych typów półgroszy krakowskich, zaś znak F‡, za Franciszkiem Piekosińskim,
połączył z mincerzem Mikołajem Falkinbergiem.

III+

2.000,-

83
Kazimierz IV jagiellończyk (1446–1492)
83. Szeląg, bez daty, mennica Gdańsk; Aw: Na tarczy Orzeł w koronie, \ KASMIRVS : R : POLONI :;
Rw: Tarcza z herbem Gdańska z dużą koroną, ...NETA : NOVA : DANCI; Frynas P.18.9, Kop. 7223 (R7),
Vossberg DET A§7a/232 (selten); srebro, 20.0 mm, 1.51 g; niedobity, miejscowy blask menniczy,
niespotykana w handlu odmiana, już w 1841 roku opisana przez Vossberga jako rzadka,
NOVA zamiast CIVIT w legendzie rewersu.

Przedstawiciele głównych miast pruskich (w tym Gdańska) już od 1410 roku dokonywali zabiegów w celu uzyskania praw
do bicia własnych monet. W 1422 roku Gdańsk i Toruń, w zamian za połowę zysku menniczego, wydzierżawiły na 10 lat
mennice zakonne w tych miastach. Po tym czasie Zakon podniósł opłatę do 75% zysku, co zmusiło miasta do wycofania
dzierżawy. Mimo to, z dokumentów wiadomo, iż zarządzały one mennicami jeszcze przez co najmniej 6 lat, emitując monetę
coraz gorszej jakości. W wyniku przedłużającej się wojny z Zakonem Krzyżackim, król Kazimierz Jagiellończyk potrzebował
coraz większych ilości gotówki. Sprawiło to, że 15 maja 1457 roku Gdańsk otrzymał upragniony przywilej menniczy
zezwalający na wybijanie złotej i srebrnej monety z wyobrażeniem (tzn. herbem) i imieniem królewskim, według
obowiązującej stopy pruskiej lub takiej, jaką kraj i miasta uchwalą. Moneta ta miała służyć do obiegu na ziemiach pruskich.
Od tego przywileju i emisji miejskich szelągów z imieniem królewskim rozpoczęła się wieloletnia i bardzo bogata działalność
gdańskiej mennicy miejskiej.

III/III+

300,-

II-

500,-

84

ŚLASK

Księstwo Raciborskie
Anna Żagańska (1381–1405?)
84. Halerz, 1381–1405, mennica Racibórz; Aw: Teksturowa litera a, z jej prawej strony niewielki krzyż, legenda;
Rw: Orzeł heraldyczny w lewo, bez korony, w skrzydłach po trzy pióra, + MONE…; BRP Gśl. 57,
BRP SM 12A.3, Fbg 520, FbgCDS 821, Kop. 8684 (R4); srebro (?), 12.4 mm, 0.36 g; patyna, bardzo rzadki.

25

86

85

zAKON KRzYŻAcKI

85. Brakteat, ok. 1277/1278–1287/1288; Krzyż stojący na łuku, z boków dwa półksiężyce skierowane rogami
do środka, pod łukiem kulka; BRP Prusy T5.8, Kop. 8988c (R1), Neumann 1n, Waschinski 30, Wieleń 22(?);
srebro, 16.2 mm, 0.19 g; pęknięcie kołnierza i wału, miejscowe zgniecenie wału, bardzo rzadki.
86. Brakteat, ok. 1277/1278–1287/1288; Krzyż stojący na łuku, z boków dwa półksiężyce skierowane rogami
do środka, pod łukiem kulka; BRP Prusy T5.8, Kop. 8988c (R1), Neumann 1n, Waschinski 30, Wieleń 22(?);
srebro, 16.0 mm, 0.12 g; bardzo rzadki.

87

III/III-

250,-

III-

200,-

88

87. Brakteat, ok. 1277/1278–1287/1288; Krzyż stojący na łuku, z boków dwie kulki, pod łukiem sześciopromienna
gwiazda; BRP Prusy T5.2, Kop. 8988e (R1), Neumann 1n, Sarbsk 39, Str. 21, Vossberg 99, Waschinski 28a,
Wieleń 23; srebro, 17.6 mm, 0.21 g; dwa pęknięcia i podgięcie wału.
II/II88. Brakteat, ok. 1287/1288–1307/1308; Korona z dwoma fleuronami po bokach i czterema prostokątami
w obręczy, na środku krzyż osadzony na kulce; BRP Prusy T6.3, Neumann 1s, Kop. 8991d (R1), Sarbsk 42,
Waschinski 43, Wieleń 55; srebro, 16.6 mm, 0.23 g.
III+

250,150,-

89
Konrad V von erlichshausen (1441–1449)
89. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza na tle długiego krzyża, MΛGS T(dwa +)COR ΛDVS EVIN;
Rw: Tarcza zakonna na tle długiego krzyża, MONE TΛxDN ORVM PRVS; Neumann 23, Vossberg §80/859;
srebro, 21.4 mm, 1.67 g; rzadki.

III+

400,-

III/III+

500,-

90
Ludwik von erlichshausen (1450–1467)
90. Szeląg z kwiatem nad tarczą zakonną, bez daty, mennica Malbork; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza na tle
długiego krzyża, IIAGS-LVDW-ICVS-PRIII; Rw: Tarcza zakonna na tle długiego krzyża, nad tarczą kwiat,
IIONE-TADN-ORVII-PRVC; Neumann 24b, Vossberg §84/886; srebro, 20.0 mm, 1.63 g; niedobity,
rzadka odmiana z kwiatem nad tarczą zakonną i dwiema literami i zamiast M.
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91
Henryk Reuss von plauen (1467–1469)
91. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, ✶ hINRICVS ◦ LOCVTENES ◦ M; Rw: Tarcza zakonna,
nad nią mały krzyżyk, (tarcza) MONETA ◦ DNORVM ◦ PRV; Neumann 26b, Vossberg §88/905;
srebro, 21.1 mm, 1.59 g; piękny.

II

600,-

II+

500,-

92
Henryk Reffle von Richtenberg (1470–1477)
92. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, ✶ MΛGRS hINRICVS 9VΛ; Rw: Tarcza zakonna, (tarcza)
MONETΛ ◦ DNORVM ◦ PRV; Neumann 28b, Vossberg §92/929; srebro, 20.6 mm, 1.42 g;
piękny, z bardzo dużym blaskiem.

93
93. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, ◦ MAGR...NRICVS ◦ OVA; Rw: Tarcza zakonna, (tarcza)
M...TA ◦ DNORVM ◦ PRV; Neumann 28b, Vossberg §92/939; srebro, 21.3 mm, 1.34 g; bardzo rzadka odmiana
z legendą awersu zaczynającą się z lewej strony tarczy.
III/III+

300,-

94
94. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, ✶ MΛGIST : hINRICVS • E; Rw: Tarcza zakonna, h •
MONETΛ • DNORVM • PR; Neumann 28c, Vossberg §93/987; srebro, 21.8 mm, 1.20 g;
piękny, z dużym blaskiem menniczym.
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II+

500,-

95
Marcin Truchsess von wetzhausen (1477–1489)
95. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, ✶ : MAGIST : MARTINV : PRI :; Rw: Tarcza zakonna,
M : MONETA • DNORVM • PRV; Neumann 29a, Vossberg §96 (nienotowana odmiana interpunkcyjna);
srebro, 20.2 mm, 1.46 g; lekko niedobity, ale pięknie zachowany, z dużym blaskiem.

I-/II+

500,-

I-

600,-

96
96. Szeląg, bez daty; Aw: Tarcza Wielkiego Mistrza, ✶ : MAGIST : MARTINV : P :; Rw: Tarcza zakonna,
M MONETA DNORVM P :; Neumann 29a, Vossberg §96 (nienotowana odmiana interpunkcyjna);
srebro, 20.1 mm, 1.24 g; pięknie zachowany, z dużym blaskiem.

97

pOLSKA NOwOŻYTNA

zygmunt I Stary (1506–1548)
miasto Gdańsk
97. Trojak, 1537, mennica Gdańsk; końcówka na awersie PRVSS, na rewersie GEDANEN, szersza głowa króla;
CNG 71.Ia, Iger G.37.2.c (R1), Kop. 7331 (R3), Tyszkiewicz 2 mk; pięknie zachowany.

I/I-

2.000,-

98
zygmunt II August (1545–1572)
monety litewskie
98. Czworak, 1568, mennica Wilno; końcówki napisów LI / LITV; Cesnulis-Ivanauskas 10SA31-3, Kop. 3313 (R1);
bardzo ładny.
II+/II

28

1.000,-

99

99. Trojak, 1562, mennica Wilno; moneta z popiersiem króla, dużej średnicy, końcówki napisów LI / LITV;
Iger V.62.1.b (R3), Ivanauskas 9SA2-1 (R), Kop. 3303 (R5), Tyszkiewicz 18 mk; ciemna patyna,
uszkodzenie w tle, rzadki.

Tak zwane trojaki duże, z dużą Pogonią na rewersie, wybijane były z kruszcu o małej zawartości srebra, dlatego są większe
i cięższe od innych trojaków bitych w XVI i XVII wieku.

III

2.500,-

II

1.000,-

II

600,-

100

100. Grosz na stopę litewską, 1546, mennica Wilno; Aw: Głowa króla w prawo, krzyż w koronie u góry rozpoczyna
napis otokowy SIGIS AVG REX POL MAG DVX LIT; Rw: Pogoń litewska w lewo, poniżej wokoło napis
zaczynający się od trójlistka - MONETA MAGNI (herb Kolumny) DVCAT 9 LITVA;
Cesnulis-Ivanauskas 6SA12-6, Kop. 3293 (R3), Tyszkiewicz 3 mk; moneta z dużym blaskiem menniczym,
rzadka i bardzo ładnie zachowana.

101

Henryk walezy (1573–1575–1589)
101. 1/2 franka, 1589 M, mennica Tuluza; data w otoku; Duplessy 1131, Kop. 10364 (R2);
ciemna patyna, bardzo ładne.
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102
Gdańsk w oblężeniu (1577)
102. Talar, 1577, mennica Gdańsk; autorstwa Kaspra Goebla; Aw: Popiersie Chrystusa w promienistej aureoli,
dziesięć liści koniczyny z lewej strony, osiem liści koniczyny z prawej strony, DEFENDE NOS CHRISTE
SALVATOR; Rw: Herb Gdańska, powyżej data, MONETA NOVA CIVITATIS GEDANENSIS; CNG 108.d,
Davenport 8453, Frankiewicz 182, H-Cz. 609 (R1), Parchimowicz Batory 2708.a4, Slg. Marienburg 8106,
Tyszkiewicz 30 mk; srebro, 25.40 g; moneta wybita z walca, ładnie zachowana i bardzo rzadka.
Tylko dwukrotnie w historii polskiego mennictwa mamy do czynienia z monetami bitymi podczas oblężenia: w Gdańsku
w 1577 roku i w Zamościu w 1813 roku, kiedy to wojska Księstwa Warszawskiego zostały oblężone w twierdzy.

Ze względu na specyficzny charakter Gdańska, posiadany przywilej menniczy i obecność w murach miejskich rzemieślników
mogących w każdej chwili rozpocząć produkcję menniczą, monety wybijane w czasie oblężenia charakteryzują się wysoką
starannością wykonania.

Oblężony przez wojska Batorego Gdańsk, który nie uznał wyboru Węgra na polski tron, stając po stronie Maksymiliana II
Habsburga, potrzebował pieniędzy na opłacenie stacjonujących w mieście wojsk. Trudności związane z dostawami srebra
z prowincji skłoniły radę miejską do konfiskaty sreber kościelnych i cechowych. Do produkcji monet przystąpiono w czerwcu
1577 roku, a zadanie to powierzono Kasprowi Goeblowi, współwłaścicielowi zainstalowanej w mennicy, maszyny walcowej,
własności spółki „Suppel - Bracia Goebel”.

Po zaledwie dwóch miesiącach Goebel został oskarżony, przez odpowiedzialnego za przetopienie srebra Wilhelma
Schenickena, o przywłaszczenie części bitych talarów oraz o wybijanie niepełnowartościowych szelągów. Skompromitowany
nadużyciami w mennicy i produńską orientacją Goebel musiał salwować się ucieczką z miasta, szukając łaski w obozie
królewskim. Jego obowiązki przejął Walter Tallemann, w konsekwencji czego powrócono do bicia monet metodą tradycyjną.
Przy okazji tworzenia stempli zmienił sie nieco wizerunek Chrystusa Zbawiciela na awersie talara. Na monetach wybijanych
z walca, Chrystus prawą ręką przysłania jabłko panowania. W talarach z kawką Zbawiciel trzyma prawicę uniesioną
zdecydowanie wyżej.

Jak ważnym wynalazkiem była prasa mennicza niech świadczy fakt, że gdy po zakończeniu konfliktu, Gdańsk w 1578 roku
powrócił do wybijania regularnej emisji monet, kierownikiem mennicy ponownie został Kasper Goebel.

30

II-

50.000,-

103

Stefan Batory (1576–1586)
żetony
103. Podskarbiówka (liczman), 1582, mennica Wilno; Aw: W wieńcu czteropolowa tarcza herbowa, z herbami:
Leliwa, Bróg, Pogoń i Grzymała, nad tarczą hełmy z labrami i klejnotami; Rw: W wieńcu NOS / DEXTERA /
TVA DEVS / SALVABIT / 15 - 8Z / D S (Nas zbawi prawica Twoja Boże), w otoku IOA NICO GEOR
HLEBOWICZ CAS MIN T M D L; Demel 19, Drożdż 43 (R8), H-Cz. 3901 var., Raczyński 89;
miedź, 25.2 mm, 3.58 g.

Ród Hlebowiczów wywodzi się z Hlebowa w powiecie grodzieńskim. Jan Mikołaj Hlebowicz (herbu Leliwa) był w latach
1571–1583 kasztelanem mińskim, w latach 1580–1586 pełnił funkcję podskarbiego wielkiego litewskiego. Od roku 1585 był
wojewodą i starostą trockim oraz upickim. W dziele „Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane
i wydane r. p. 1584” autor wychwala męstwo, jakim odznaczył się Hlebowicz podczas oblężenia Połocka w 1563 roku przez
wojska moskiewskie. Hlebowicz trafił wówczas do niewoli, a na zarzuty cara, że z więzienia wysyła listy do króla Polskiego
odpowiedział: Któżby taki był, coby nie chciał być wolnym, a ojczyźnie swej, w której się urodził, aby dobrze życzyć nie miał?
Jan Mikołaj odzyskał wolność w wyniku wymiany jeńców i rozpoczął karierę polityczną, którą umożliwił mu Stefan Batory,
władca umiejący docenić zasługi i męstwo poddanych.

III

2.000,-

III+

15.000,-

104

monety koronne
104. Trojak, 1580, mennica Olkusz; Aw: Mała głowa króla w prawo, STEPHANVS D G REX POL, interpunkcja
w formie rozetek; Rw: Orzeł i Pogoń po bokach litery P - Z (wojewody krakowskiego i żupnika olkuskiego
Piotra Zborowskiego herbu Jastrzębiec, zarządcy mennicy olkuskiej), poniżej trzywierszowy napis
GROS ARG / TRIP REG / POLONIÆ, niżej herb Jastrzębiec dzielący cyfry daty 15 - 80; H-Cz. 10125 (R6),
Iger O.80.9.b (R7), Kop. 517 (R7), Kurp. (1576–1586) 126 (R8), Parchimowicz Batory 58.a1,
Tyszkiewicz 100 mk; patyna, dość wyraźnie wybity i ładnie zachowany, jeden z najrzadszych typów
trojaków koronnych.

Pierwszym zarządcą głównej mennicy koronnej w Olkuszu został Rafał Leszczyński, starosta radziejowski. Jego działalność
trwała krótko, ponieważ nie realizowano ustalonej formy ikonograficznej. Na monetach bowiem powinny być umieszczone
herby Korony, Litwy, herb króla, a także podskarbiego. W 1580 roku zarządcą mennicy został podskarbi koronny Jakub
Rokossowski, którego herb Glaubicz, czasem też inicjały IR, widnieją na monetach olkuskich wybijanych w 1580 roku.
Dodatkowo współrządcą mennicy został wojewoda krakowski, Piotr Zborowski, herbu Jastrzębiec, czego potwierdzenie
znajdujemy na oferowanym trojaku, na którego rewersie herb Jastrzębiec dzieli datę, natomiast inicjały P - Z rozdzielone są
przez herby Korony i Litwy.
Rok 1580, czyli drugi rok działalności mennicy olkuskiej był więc rokiem przejściowym w kształtowaniu się formy
ikonograficznej mennictwa olkuskiego. Przynosi on niezwykłe bogactwo typologiczne wybijanych w Olkuszu trojaków.
„Katalog trojaków polskich” Tadeusza Igera wyróżnia szesnaście typów, które podzielone są zasadniczo na dwie główne
grupy: z małą i z dużą głową władcy. Wszystkie trojaki z tego roku należą do egzemplarzy rzadkich lub bardzo rzadkich.
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105
monety litewskie
105. Trojak, 1581, mennica Wilno; liść lipy, znak rytownika Piotra Platyny, pomiędzy Orłem i Pogonią na rewersie;
Iger V.81.4.a (R5), Ivanauskas 4SB25-10 (RRR), Kop. 3366 (R7), Parchimowicz Batory 147.a1,
Tyszkiewicz 40 mk; bardzo rzadki typ monety z liściem lipy nad herbem Batorego.

II

1.250,-

106
miasto Ryga
106. Trojak, 1585, mennica Ryga; kropka nad trójkątem z lewej strony nominału, kropka wchodząca na trójkąt
z prawej strony nominału, CIVIT na rewersie; Iger R.85.1.p (R3), K.-G. 6, Parchimowicz Batory 211.a7;
rzadki z takimi ozdobnikami po bokach nominału i ładnie zachowany egzemplarz, w subtelnej patynie.

II/II+

400,-

107

107. Trojak, 1586, mennica Ryga; mała głowa króla, na awersie końcówka legendy LI; Iger R.86.2.c/a (R), K.-G. 9,
Parchimowicz Batory 221.a9; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 2821221-003, z oceną MS64. I

500,-

108

108. Trojak, 1586, mennica Ryga; mała głowa króla, na awersie końcówka legendy L, krzyżyki zamiast rombów
jako znaki interpunkcyjne na awersie; Iger R.86.2.a (R), K.-G. 26a, Parchimowicz Batory 221.a10;
pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 3932630-019, z oceną MS63.
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I

400,-

109

zygmunt III waza (1587–1632)
monety koronne
109. Talar lekki, 1622, mennica Bydgoszcz; Aw: Półpostać władcy w prawo, z szarfą dowódcy, z Orderem Złotego Runa
na piersi, trzymającego jabłko panowania oraz miecz, SIGIS III D G REX POLO M D LIT RVSS PRVS MAS;
Rw: Ukoronowana, dziewięciopolowa tarcza herbowa, otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa, po bokach
tarczy pełna data oraz inicjały II - VE, (administratora mennicy bydgoskiej Jakuba Jacobsona van Emdena),
pod tarczą liczba 3 - 0 (przerobiona z oznaczenia talara kopowego 6 - 0) i herb Sas, w otoku napis SAM LIVÆ
NEC NO SVE (Order Złotego Runa) GOT VAND Q H R I REX; Davenport 4313, Dostych 22.1.01 (R6),
Frankiewicz 204, Gum. Bydg. 800, H-Cz. 1433, Kop. 1353 (R7), Kopicki (ZIIIW) 1007 (R7), Kubicki 519,
Tyszkiewicz 250 mk; srebro, 19.62 g; krążek z krawędzi blachy, bardzo rzadka moneta.
III/III+ 50.000,Talary lekkie, zwane też złotowymi, bite były w mennicy w Bydgoszczy w latach 1620–1624. Stosunek wagi talarów lekkich
do ciężkich wynosił ok. 5:7, różnica nie była więc mocno zauważalna. Nie mając dobrego czucia w ręce można było dać się
nabrać. Być może właśnie dlatego, talarami lekkimi zapłacono za głowę Stefana Żółkiewskiego, hetmana wielkiego
koronnego, który zginął podczas odwrotu po bitwie pod Cecorą, w miejscowości Laszki (obecnie Bierezowska w Mołdawii).
Głowę polskiego bohatera podarowano sułtanowi, który kazał umieścić ją przed wejściem do swojego pałacu. Wisiała tam
dwa lata. W niewoli był także syn Żółkiewskiego, Jan. Wdowa po hetmanie, Regina, wykupiła głowę męża oraz żywego syna
za astronomiczną kwotę 3.000.000 złotych, a w zebraniu całej sumy pomagało społeczeństwo polskie. W miejscu śmierci
ojca, Jan w 1621 roku, wzniósł pomnik ozdobiony tablicą ze znanym cytatem „Quam dulce et decorum est pro patria mori”
(„Jakże słodko i zaszczytnie jest umrzeć za Ojczyznę”).
Żółkiewski był bohaterem wielu kampanii wojennych: przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom. Jego
największym sukcesem militarnym było zwycięstwo w bitwie pod Kłuszynem, gdzie dysponując niespełna trzema tysiącami
husarzy pokonał trzydziestotysięczne wojska moskiewskie, wspierane przez pięciotysięczny korpus szwedzki.
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110

110. Talar, 1628, mennica Bydgoszcz; Aw: Półpostać króla z szarfą dowódcy, w zbroi, w prawo, trzymającego miecz
i jabłko królewskie, na piersi Order Złotego Runa, SIGIS III D G REX POLO M D LIT RVS PRVS MAS,
zakończony ozdobnym krzyżem; Rw: Ukoronowana, dziewięciopolowa tarcza herbowa, otoczona łańcuchem
z Orderem Złotego Runa, po bokach inicjały I - I (wardajna Jakuba Jacobsona) i data 16 - 28, poniżej herb
Półkozic w tarczy, SAM LIV NEC NO SV (Order Złotego Runa) GOT VAD Q HRI REX (ozdobny krzyż);
Davenport 4316, Dostych 28.1.02 (R4), Kop. 1374 (R1), Kopicki (ZIIIW) 1016 (R1), Tyszkiewicz 6 mk;
srebro, 28.78 g; stara patyna, bardzo ładnie zachowana moneta.
II/II+

15.000,-

111

111. Talar, 1628, mennica Bydgoszcz; Aw: Półpostać króla z szarfą dowódcy, w zbroi, w prawo, trzymającego miecz
i jabłko królewskie, na piersi Order Złotego Runa, SIGIS III D G REX POLO M D LIT RVS PRVS MAS,
zakończony ozdobnym krzyżem; Rw: Ukoronowana dziewięciopolowa tarcza herbowa, otoczona łańcuchem
z Orderem Złotego Runa, po bokach inicjały I - I (wardajna Jakuba Jacobsona) i data 16 - 28, poniżej herb
Półkozic w tarczy, SAM LIV NEC NO SVE (Order Złotego Runa) GOT VAD Q HRI REX, (ozdobny krzyż);
Davenport 4316, Dostych 28.1.02 (R4), Kop. 1374 (R1), Kopicki (ZIIIW) 1016 (R1), Tyszkiewicz 6 mk;
srebro, 28.78 g; delikatna patyna.
II-
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8.000,-

112

112. Talar, 1630, mennica Bydgoszcz; Aw: Wąska półpostać króla bez szarfy dowódcy, w zbroi, w prawo,
trzymającego miecz i jabłko królewskie, SIGIS III D G REX POL M (Półkozic) D LIT RVS PRVS MASO;
Rw: Ukoronowana dziewięciopolowa tarcza herbowa, otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa,
po bokach inicjały I - I (wardajna Jakuba Jacobsona) i data 16 - 30, SAM LIV NEC NO SVE
(Order Złotego Runa) COT VAD Q H R REX; Davenport 4316, Dostych 30.4.09A (R6), Kop. 1383 (R1),
Kopicki (ZIIIW) 1035 (R), Tyszkiewicz 6 mk; srebro, 28.22 g; delikatna patyna.

III/III+

8.000,-

III

7.000,-

113

113. Talar, 1631, mennica Bydgoszcz; Aw: Wąska półpostać króla bez szarfy dowódcy, w zbroi, w prawo,
trzymającego miecz i jabłko królewskie, SIGIS III D G REX POL M (Półkozic) D LIT RVS PRVS MAS;
Rw: Ukoronowana, dziewięciopolowa tarcza herbowa, otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa,
po bokach inicjały I - I (wardajna Jakuba Jacobsona) i data 16 - 31, SAM LIV NEG NO SVE
(Order Złotego Runa) GOT VAD Q H R REX; Davenport 4316, Dostych 31.2.14 (R5), Kop. 1385 (R1),
Kopicki (ZIIIW) 1037 (R), Tyszkiewicz 6 mk; srebro, 28.63 g; patyna.
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114
114. Ort, 1621, mennica Bydgoszcz; końcówka legendy PRV M; Kop. 1272, Kopicki (ZIIIW) 942, Shatalin BD21-160;
delikatna patyna, piękna moneta w pudełku firmy PCGS 762755.62/81415071, z oceną MS62.
I-

500,-

115
115. Ort, 1622, mennica Bydgoszcz; końcówka legendy awersu PRV M; Kop. 1278, Kopicki (ZIIIW) 948,
Shatalin BD22-141 (nieco odmienna szata króla); pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5883330-018, z oceną MS62.

I/I-

750,-

II+

750,-

II

1.000,-

116

116. Szóstak, 1599, mennica Malbork; odmiana z małą głową króla, skrócona data na końcu napisu otokowego;
Kop. 1245 (R1), Kopicki (ZIIIW) 908 (R1), Kurp. (1587–1632) 1434 (R2); bardzo ładny.

117

117. Szóstak, 1599, mennica Malbork; odmiana z dużą głową króla; Kop. 1246 (R1), Kopicki (ZIIIW) 907 (R1),
Kurp. (1587–1632) 1435 (R4); stara ładna patyna, rzadki.
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118

118. Szóstak, 1624, mennica Kraków; na rewersie bez cyfry VI pod koroną; Gum-H. 1164, Gum-P. 1261 (odnotowuje
możliwość istnienia odmiany bez nominału), Kop. -, Kopicki (ZIIIW) -, Kubicki 628, Kurp. (1587–1632) -,
Tyszkiewicz 5? mk; złotawa patyna, ekstremalnie rzadki typ monety notowany jedynie w zbiorze Kubickiego
(sprzedana za 21 marek).
III+

500,-

119

119. Szóstak, 1627, mennica Kraków; z omyłkową cyfrą nominału: IV zamiast VI pod koroną na rewersie; Kop. -,
Kopicki (ZIIIW) 926, Kurp. (1587–1632) 1472 (R1); bardzo rzadki.

III+

300,-

II+

1.000,-

I/I-

500,-

120

120. Trojak, 1595, mennica Bydgoszcz; na awersie węższa głowa króla, na rewersie herby Lewart i Radwan
i litery V - I, w legendzie awersu POL M D L, rewersu zaś ARGE / TRIPL... / POLONI; Iger B.95.5.a,
Kopicki (ZIIIW) 708 (R2) var.; efektowny, piękny egzemplarz.

121
121. Trojak, 1597, mennica Bydgoszcz; na rewersie napis w trzech wierszach; Iger B.97.1.a, Kopicki (ZIIIW) 724;
pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 3935853-085, z oceną MS63.
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122

122. Trojak, 1600, mennica Kraków; popiersie króla w lewo; Iger K.00.1.a (R1), Kopicki (ZIIIW) 847 (R1);
ładny egzemplarz w patynie.

II

500,-

II

2.000,-

II

1.000,-

I-

800,-

123

123. Trojak, 1606, mennica Kraków; u dołu pełna data rozdzielona herbem Lewart w owalnej tarczy,
bez litery C pod popiersiem, kropki po bokach nominału; Iger K.06.3.c/a (R3), Kop. 1217 (R3),
Kopicki (ZIIIW) 871 (R3), Tyszkiewicz 8 mk; nierówno wycięty krążek, delikatna wada na twarzy króla,
ale moneta ładnie zachowana i rzadka.

124

124. Trojak, 1597, mennica Lublin; kryza rurkowata prosta, końcówka legendy na awersie PO M D L ,
herb Lewart, monogram Melchiora Reysnera w tarczy i litery I - F u dołu rewersu; Iger L.97.24.f (R4),
Kopicki (ZIIIW) 805 (R3); rzadki i ładnie zachowany egzemplarz.

125
125. Trojak, 1598, mennica Lublin; na rewersie monogram MR (Melchiora Reysnera) bez obwódki;
Iger L.98.1.a (R2), Kopicki (ZIIIW) 811 (R2); rzadka i pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5773204-015, z oceną MS63.
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126
126. Trojak, 1598, mennica Lublin; na rewersie litera L z lewej strony herbu Lewart; Iger L.98.2.a (R),
Kopicki (ZIIIW) 815; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5773204-012, z oceną MS64.

I

500,-

127
127. Trojak, 1594, mennica Poznań; wydłużona twarz króla, korona z lilią bez obwódki, końcówka legendy awersu L,
na rewersie POLONIÆ; Iger P.94.4.c, Kopicki (ZIIIW) 555 var.; pięknie zachowana moneta w pudełku
firmy NGC nr 3935853-076, z oceną MS63.
I/I-

400,-

128

128. Trojak, 1596, mennica Poznań; u dołu rewersu kwiat trójlistny, bez inicjałów podskarbiego, skrócona data
na rewersie rozdzielona herbem Lewart; Kop. 1033 (R4), Kopicki (ZIIIW) 580 (R4), Kurp. (1587–1632) 909 (R1),
Walewski tab. XXXI, rys. 2; patyna, zacięty na rewersie u dołu z lewej strony.

II-

3.000,-

I/I-

400,-

129
129. Trojak, 1599, mennica Wschowa; kryza wachlarzowata; Iger W.99.2.a, Kopicki (ZIIIW) 673; piękna moneta
w pudełku firmy NGC nr 3937710-030, z oceną MS63.
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130

130. Trojak, bez daty (1595), mennica Wschowa; herb Lewart na awersie i rewersie, u dołu rewersu z lewej strony
znak mincerski Hermana Rudigera (zarządcy mennicy wschowskiej); Iger W.bd.4.b (R5),
Kopicki (ZIIIW) 631 (R4); patyna, rzadki typ monety.

III

2.000,-

monety litewskie
131. Trojak, 1589, mennica Wilno; odmiana z herbem Korczak (podskarbiego Macieja Wojny) pod popiersiem króla,
końcówka na awersie LI; Iger V.89.1.c (R5), Ivanauskas 5SV2-1 (RRR), Kop. 3512 (R5), Tyszkiewicz 25 mk;
bardzo rzadki.
II-

2.000,-

131

132

132. Trojak, 1589, mennica Wilno; odmiana z herbem Korczak (podskarbiego Macieja Wojny) pod popiersiem króla,
końcówka na awersie LI; Iger V.89.1.c (R5), Ivanauskas 5SV2-1 (RRR), Kop. 3512 (R5), Tyszkiewicz 25 mk;
lekko niedobity, ale bardzo rzadki.
III

2.000,-

133

133. Trojak, 1589, mennica Wilno; herb Chalecki (podskarbiego Dymitra Chaleckiego) pod popiersiem króla,
w legendzie awersu: SIG III D REX...; Iger V.90.2.a (R2), Ivanauskas 5SV15-9 (RR), Kop. 3516 (R1),
Tyszkiewicz 2 mk; rzadki, patyna.
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II

800,-

134

134. Trojak, 1596, mennica Wilno; mała głowa króla, nominał III rozdziela datę, odmiana z herbem
Chalecki (podskarbiego wielkiego litewskiego Demetriusza Chaleckiego) pomiędzy gałązkami; Iger V.96.3.a (R6),
Ivanauskas 5SV47-24 (RR), Kop. 3529 (R7), Tyszkiewicz 18 mk; bardzo ładny i bardzo rzadki.
II

2.500,-

135
135. Trojak, 1596, mennica Wilno; u dołu herb Chalecki (podskarbiego wielkiego litewskiego Demetriusza Chaleckiego)
i lew przebity hakiem (znak Daniela Koste), nominał rozdziela datę; Iger V.96.2.a (R1),
Ivanauskas 5SV48-25 (RR), Kop. 3531 (R3), Tyszkiewicz 3 mk; nieco niedobita,
ale pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5883330-011, z oceną MS64.
I

1.000,-

136
136. Trojak, 1598, mennica Wilno; popiersie króla z wachlarzowatą kryzą, data przedzielona znakiem mennicy
(głowa wołowa przebita hakami) i herbem Chalecki (podskarbiego wielkiego litewskiego Demetriusza Chaleckiego);
Iger V.98.2.a (R4), Ivanauskas 5SV54-30 (RR), Kop. 3535 (R6), Tyszkiewicz 2 mk;
bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5883352-005, z oceną MS63.
I/I-
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750,-

137

miasto Gdańsk
137. Dukat, 1629, mennica Gdańsk; Aw: Popiersie króla w koronie i zbroi, w prawo, SIGIS III D G REX POL
M D L R PR; Rw: Herb Wielki miasta Gdańska, pomiędzy nogami lwów litery S - B (Stanisław Berman,
dzierżawca mennicy), MONE AVREA CIVI GEDANENSIS; CNG 190.III, Dutkowski Złoto t.1 134,
Fr. 10, H-Cz. 1607 (R1), Kaleniecki s. 193/194, Kop. 7540 (R3), Kopicki (ZIIIW) 1531 (R3),
Kurp. (1587–1632) 2315 (R2), Tyszkiewicz 20 mk; złoto, 3.47 g; wyśmienicie zachowana moneta,
bardzo rzadka w tym stanie zachowania.

I/I-

40.000,-

II-

500,-

II-

600,-

138

138. Ort, 1615, mennica Gdańsk; na awersie duża głowa króla z płaską kryzą, między literami D G w napisie
na awersie dwukropek, kropka za łapą niedźwiedzia, brak kropek przy krzyżu nad herbem miasta;
CNG 155.V.a, Kopicki (ZIIIW) 1472 (R1), Parchimowicz Orty 1615/3 (R2), Shatalin GD15-10 (R3);
rzadszy typ monety, krążek z końcówki blaszki.

139

139. Ort, 1616, mennica Gdańsk; popiersie króla z kołnierzem, na awersie dwukropek i rozetka kończy
napis w otoku, końcówka legendy awersu PRVS:+, łapa niedźwiedzia w tarczy; CNG 157,
Kopicki (ZIIIW) 1475 (R1), Parchimowicz Orty 1616/3, Shatalin GD16b-5 (R); ciemna patyna.
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140

miasto Ryga
140. Trojak, 1589, mennica Ryga; lilia u dołu rewersu po lewej; Iger R.89.3.d (R), K.-G. 26,
Kopicki (ZIIIW) 1408.b (R2), rzadszy rocznik.

II

300,-

141. Trojak, 1592, mennica Ryga; końcówka napisu LI na awersie; Iger R.92.1.b (odm. - dwukropek między D a G),
K.-G. 8, Kopicki (ZIIIW) 1414; miejscowy blask menniczy, patyna.
II+

250,-

141

142

142. Szeląg, 1618, mennica Ryga; na awersie PO•MDL, na rewersie kropka po skróconej dacie; K.-G. 2.11,
Kop. 8158 (R2), Kopicki (ZIIIW) 1371; wyśmienicie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5775847-028, z oceną MS66.
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I

200,-

143

władysław IV waza (1633–1648)
monety koronne
143. Talar, 1642, mennica Bydgoszcz; Aw: Popiersie władcy w ozdobne zbroi w prawo, VLA IIII D G REX POL
(herb Sas Jana Daniłłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego) M D LIT RVS PR MA; Rw: Ukoronowana,
dziewięciopolowa, tarcza herbowa otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa, w łańcuchu litery BS
(inicjały nieznanego rytownika), po bokach tarczy litery G - G (Gabriel Görloff), pełna data, z prawej strony
znak menniczy haki, SAM LIV NEC NO SV (Order Złotego Runa) GOT VAN Q HÆ REX; Davenport 4329,
Dostych 42.3.03 (R5-6), Frankiewicz 475, H-Cz. 1833 (R2), Karolkiewicz 2268, Kop. 1505 (R2),
Tyszkiewicz 12 mk; srebro, 28.63 g; delikatna patyna, rzadki.

II-

20.000,-

144. Talar, 1646, mennica Kraków; Aw: Popiersie władcy w ozdobnej zbroi, w prawo, VLA IIII D G REX POL
(herb Sas Jana Daniłłowicza, podskarbiego wielkiego koronnego) M D LIT RVS PR MA; Rw: Ukoronowana,
dziewięciopolowa tarcza herbowa otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa, w łańcuchu litery BS
(inicjały nieznanego rytownika), po bokach tarczy C - DC (pionowo) oraz data 16 - 46 (poziomo), SAM LIV
NEC NO Sv (Order Złotego Runa) GOT VAN Q HÆ REX; Davenport 4329, Dostych 46.2.03 (R7),
H-Cz. 10309 (R5), Kop. 1523 (R5), Kurp. (1632–1648) 121 (R6), Tyszkiewicz 40 mk; srebro, 28.92 g;
rewers wybity uszkodzonym stemplem, bardzo rzadka odmiana talara z pionowo usytuowanymi literami C i DC,
oraz poziomo umiejscowioną datą.
III+

20.000,-

144

Inicjały CDC, jak ustalił Marian Gumowski, należały do Claudio de Canottiego. Badacz wykorzystał archiwalny wpis
Ambrożego Grabowskiego z 1645 roku. Dokument ten noszący nazwę „Claudius Canotti monetarius Crac.” stał się podstawą
tezy o przenosinach mennicy koronnej z Bydgoszczy do Krakowa w 1644 roku. Hipoteza ta przez badaczy późniejszych
została przyjęta za pewnik, wydaje się jednak, że zbyt pochopnie. Rok 1644 nie wydaje się bowiem rokiem przełomowym
w wyglądzie i sposobie produkcji monet, a w numizmatyce ciągłość stylistyczną interpretuje się jako ciągłą pracę konkretnej
mennicy. Co innego rok 1640, kiedy to monety zaczął podpisywać rytownik kryjący się pod inicjałami BS, nierozpoznany
z imienia i nazwiska. Wiemy jedynie, że pracował przy produkcji talarów w latach 1640–1647. Monety te wykazują wyraźną
jednolitość stylistyczną i ikonograficzną, co skłania ku hipotezie, że mennica przeniosła się z Bydgoszczy do Krakowa
już w roku 1640, rok po śmierci Jakuba Jakobsona, zarządcy mennicy bydgoskiej.
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145

miasto Gdańsk
145. Dukat, 1639, mennica Gdańsk; Aw: Popiersie króla w prawo, VLAD IIII D G REX POL M D L RVS PR;
Rw: Herb Wielki Gdańska, MON AUREA CIVITATIS GEDANEN; CNG 234.I.b, Dutkowski Złoto t.1 209 (R4-R5),
Fr. 15, H-Cz. 1801 (R2), Kaleniecki s 264-265, Kop. 7585 (R4), Kurp. (1632–1648) 209 (R4),
Tyszkiewicz 20 mk; złoto, 3.48 g; lekko gięty, ale ładnie zachowany, rzadki.
II-

30.000,-

146

146. Talar, 1641, mennica Gdańsk; Aw: Popiersie króla z koronkowym kołnierzem, w prawo, VLAD IIII D G REX
POL ET SVE M D LIT RVS PR; Rw: Herb Wielki Gdańska, przy lwach litery G - R (Gerhard Rogge,
dzierżawca mennicy w Gdańsku), pod tarczą data 1641, MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS;
CNG 225.II, Davenport 4356, H-Cz. 1827 (R1), Kop. 7568 (R2), Kurp. (1632–1648) 179 (R2),
Slg. Marienburg 8378, Tyszkiewicz 9 mk; srebro, 28.66 g; rzadki.
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III+

25.000,-

147

miasto Toruń
147. Dukat, 1637, mennica Toruń; Aw: Popiersie króla w prawo, VLAD IIII REX POL ET SVE M D L R P;
Rw: Herb Torunia, po bokach tarczy litery I - I (inicjały Jakuba Jacobsona), MONETA AVR
CIVIT THORVNENSIS 1637; CNCT 1429 (R4), Dutkowski Złoto t.1 36 (R5), Fr. 58, H-Cz. 1782 (R4),
Kaleniecki str. 236, Kop. 8296 (R5), Kurp. (1632–1648) 339 (R5), Tyszkiewicz 40 mk; złoto, 3.46 g;
bardzo ładnie zachowany i rzadki.

II+

40.000,-

148. Talar, 1635, mennica Toruń; Aw: Wąska półpostać króla, stojącego w prawo, trzymającego miecz i jabłko panowania,
VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS PRV; Rw: Herb Torunia, po bokach tarczy litery I - I
(inicjały Jakuba Jacobsona) oraz pełna data (ostatnia cyfra daty przebita z „4” na „5”), MONETA NOVA
ARGENT CIVIT THORVNENSIS; CNCT 1480 (R3), Davenport 4374, H-Cz. 1764 (R), Kop. 8274 (R2),
Kurp (1632–1648) 279 (R1), Slg. Marienburg 9028, Tyszkiewicz 8 mk; srebro, 28.53 g; rzadki.
III+

12.000,-

W czasie panowania Władysława IV istniała zasada, by wybijać w mennicach jedynie monety złote i talarowe. Co prawda
pojawiały się głosy (zarówno w sejmie jak i na komisjach) przedstawiające argumenty za produkcją monety drobnej, ale sejm
z roku 1633 takiego projektu nie zatwierdził i utrzymano w mocy zakaz bicia niskich nominałów – trojaków, szóstaków
i ortów. Prace były jednak chyba dość zaawansowane, o czym świadczyć może zachowana seria monet próbnych, dość
monotonnych pod względem tematyki, datowana na rok 1635, obecnie znajdująca się w Ermitażu.

Panowanie Władysława IV to spokojny okres pracy mennicy w Toruniu, otwartej w 1629 roku. Ściśle trzymano się przepisów,
wybijano więc tylko półtalary, talary i dukaty (oraz ich wielokrotności).
Dukaty toruńskie miały tę samą stopę co koronne, bite od czasów Zygmunta III, ich przeciętna waga wynosiła 3.5 g, przy
złocie 23.5 karatowym. Z początku kurs ich wynosił 5 zł 15 gr a w latach 1640–1648 podniósł się na 6 złotych polskich, czyli
na 2 talary.

Mennicą w Toruniu kierował Jakub Jacobson (inicjały I - I na rewersie), który jednocześnie był przełożonym mennicy
bydgoskiej i gdańskiej. Umarł w roku 1639, a jego następcą został były wardajn mennicy w Kłodzku Melchior Schirmer,
który oznaczał emitowane przez siebie monety literami MS.
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149

149. Talar, 1637, mennica Toruń; Aw: Półpostać króla w prawo, w dłoniach trzymającego miecz i jabłko panowania,
VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D L RVS PRV; Rw: Herb miasta Torunia, po bokach data 16 - 37
i inicjały I - I (Jakuba Jacobsona), MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS;
CNCT 1487 (R8) (ten egzemplarz), Gum-Toruń 882, Kop. 8277 (R3), Kurp. (1632–1648) 291 (R),
Tyszkiewicz 6 mk; srebro, 28.61 g; moneta z herbem Pilawa (Potockich) na awersie, w cyfrze „7” w dacie
wgłębienie po uderzeniu ostrym przedmiotem, rzadka odmiana z końcówką legendy RVS PRV na awersie.
III+

12.000,-

150

150. Talar, 1640, mennica Toruń; Aw: Półpostać króla w prawo, w dłoniach trzymającego miecz i jabłko panowania,
VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS PRV; Rw: Herb miasta Torunia, po bokach data 16 - 40
i inicjały M - S (Melchiora Schrimera), MONETA NOVA ARGENTEA CIVITATIS THORVNENSIS;
CNCT 1528 (R4) (ten egzemplarz), Davenport 4375, H-Cz. 1818 (R2), Kop. 8283 (R3),
Kurp. (1632–1648) 310 (R4), Slg. Marienburg 9051, Tyszkiewicz 10 mk; srebro, 28.73 g; rzadki rocznik.

47

III

30.000,-

151

jan Kazimierz waza (1649–1668)
monety koronne
151. Talar, 1649, mennica Kraków; Aw: Popiersie władcy w zbroi przyozdobionej płaszczem przypiętym
do ramienia broszą, IOAN CASIMIR DEI GRA REX POL M D L R PM; Rw: Ukoronowana, pięciopolowa
tarcza herbowa, otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa, po bokach tarczy litery G - P (inicjały zarządcy
mennicy Gerharda Pyrami), poniżej herb Sas w tarczy, SA SE CZ NEC NO (Order Złotego Runa)
SV GO VA H REX; Davenport 4336, Dutkowski (PN71) typ II. 2/16 (R7-R8), Gum-H. 1781, Gum-P. 1768,
Kop. 1811 (R5), Kurp. (1649–1696) 557 var. (SV zamiast SVE w legendzie rewersu), Tyszkiewicz 60 mk;
srebro, 28.41 g; bardzo rzadki.
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III+

60.000,-

152

152. Talar, 1649, mennica Kraków; Aw: Popiersie władcy w zbroi, w prawo, IOAN CASI DEI - G REX POL M D L R;
Rw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa, otoczona łańcuchem z Orderem Złotego Runa,
poniżej herb Sas w tarczy, korona na rewersie rozdziela pełną datę, P M SA SE CZ NE (Order Złotego Runa)
N SV GO VA H RE; Davenport 4336, Dutkowski (PN71) typ III.7/29 (R7), Kop. 1813 (R3),
Kurp. (1649–1696) 564 (R4), Tyszkiewicz 60 mk; srebro, 28.44 g; niezwykle rzadka odmiana bez inicjałów
menniczych, pominiętych przez rytownika. Błąd zapewne szybko wyłapano, ale talarów już wybitych
nie wycofano i wprowadzono na rynek.
II-

49

70.000,-

153
153. Ort, 1651, mennica Poznań; na awersie popiersie króla w koronie, owalna tarcza herbowa na rewersie,
po bokach tarczy nominał i litery A - T (Andrzej Tymf), legenda rewersu MONET ARGEN (herb Wieniawa)
T REG POL; Kop. 1705 (R3), Kurp. (1649–1696) 309 var., Tyszkiewicz 18 mk; rzadki typ,
bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5884321-003, z oceną AU58.

I-/II+

2.000,-

I-

2.000,-

154
154. Ort, 1653, mennica Wschowa; głowa króla rozdziela legendę, MW w ligaturze pod godłem herbu Wieniawa;
Kop. 1720a (R1), Kurp. (1649–1696) 342; piękny egzemplarz z pełnym blaskiem menniczym.

155

155. Ort, 1653, mennica Poznań; wariant z prostą tarczą herbową, inicjały A - T (Andrzej Tymf) po bokach
tarczy herbowej, w napisie otokowym POSNAN FAC; Kurp. (1649–1696) 346 (R3), Kop. 1723 (R1),
Tyszkiewicz 4 mk; bardzo ładny i rzadszy typ monety.

II/II-

800,-

II-/III+

500,-

156

156. Ort, 1654, mennica Poznań; wariant z prostą tarczą herbową, inicjały A - T (Andrzej Tymf) po bokach
tarczy herbowej, w napisie otokowym POSNAN FAC; Kop. 1726 (R1), Kurp. 350 (R3), Tyszkiewicz 4 mk;
bardzo ładny, rzadszy typ monety.
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157

157. Ort, 1656, mennica Kraków; na awersie CASIM, I - T (mincmistrz Jan Thamm) pod popiersiem bez obwódek,
na rewersie litery I•C (Jakub Czamer, zarządca mennicy) pod tarczą herbową; Kurp. (1649–1696) 371,
Kop. 1742, Tyszkiewicz 2 mk; justowany, ale ładnie zachowany.

III+

500,-

158. Ort, 1657, mennica Kraków; pod popiersiem władcy litery I - T (mincmistrz Jan Thamm), na rewersie
pod ukoronowaną, pięciopolową tarczą herbową, godło herbu Wieniawa (podkanclerzego koronnego
Bogusława Leszczyńskiego), kwiat i rozeta; Kop. 1751 (R1), Kurp. (1649–1696) 399 (R1), Tyszkiewicz 18 mk;
moneta lekko czyszczona, rysa na twarzy władcy, rzadki typ monety.
III+

1.000,-

158

159

159. Ort, 1664, mennica Kraków; na awersie IO CASIM..., herb Ślepowron w lewo na rewersie, litery A - T
(Andrzej Tymf) po bokach tarczy herbowej, w legendzie rewersu MONET NOV AR - G...; Kop. 1771 (R1),
Kurp. (1649–1696) 459 var. (nieco inna legenda rewersu); rzadki w tak ładnym stanie zachowania.

II/II-

1.500,-

160
160. Szóstak, 1656, mennica Kraków; pod popiersiem litery I - T (mincmistrz Jan Thamm), odmiana z obwódką
na rewersie, z trójliściem i rozetą pod tarczami herbowymi; Kop. 1612 (R1), Kurp. 131 (R1);
rzadszy typ monety.
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II-/III+

400,-

161
161. Szóstak, 1657, mennica Kraków; legenda awersu IO CASIM DG..., I - T (mincmistrz Jan Thamm)
pod popiersiem władcy, Kop. 1613 (R1), Kurp. (1649–1696) 144; wada blachy, ale bardzo ładny.

II-

400,-

I/I-

300,-

I-

300,-

I-/II+

300,-

162
162. Szóstak, 1659, mennica Kraków; w legendzie awersu SVE, bez gwiazdy pomiędzy tarczami herbowymi;
TL - B (Tytus Liwiusz Boratini) na rewersie; Kop. 1617, Kurp. (1649–1696) 156 (R1); piękny.

163
163. Szóstak, 1660, mennica Kraków; obwódki na awersie i rewersie, na awersie herb Ślepowron
bez obwódki, TLB (Tytus Liwiusz Boratini) na rewersie; Kop. 1622, Kurp. (1649–1696) 158;
pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5883348-020, z oceną MS63.

164
164. Szóstak, 1660, mennica Kraków; obwódki na awersie i rewersie, na awersie herb Ślepowron bez obwódki;
TL - B (Tytus Liwiusz Boratini) na rewersie; Kop. 1622, Kurp. (1649–1696) 164; bardzo ładny.
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165
165. Szóstak, 1661, mennica Lwów; na awersie Ślepowron bez obwódki, data tylko na rewersie, pod koroną na rewersie
nominał, u dołu litery GB - A (dzierżawca mennicy lwowskiej Jan Chrzciciel Amuretti); Kop. 1642 (R),
Kurp. (1649–1696) 180; wyśmienity egzemplarz, szczególnie jak na monetę z mennicy lwowskiej.
I

2.000,-

166
166. Szóstak, 1667, mennica Kraków; herb Ślepowron na awersie w tarczy, kwiat pomiędzy łukowatymi
tarczami herbowymi, TL - B (Tytus Liwiusz Boratini) na rewersie; Kop. 1688 (R); Kurp. (1649–1696) 268;
pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5883351-004, z oceną MS63.

I/I-

300,-

167
167. Półtorak, 1661, mennica Lwów; Aw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa, u dołu w napisie otokowym
litery GBA (dzierżawca mennicy lwowskiej Jan Chrzciciel Amuretti), IO CA DG REP ET SVE;
Rw: Jabłko królewskie, nad nim 1 - 6, w jabłku 61 (cyfra „1” przebita z „6”), MONE NO (herb Ślepowron)
REG POLO; Górecki L.61.1.b (F4), H-Cz. 10343 (R8), Kop. 1570 (R8), Kurp. (1649–1696) 63 (R8),
Tyszkiewicz 8 mk; bardzo rzadki i ładnie zachowany.
II/II+

2.500,-

168
168. Półtorak, 1666, mennica Kraków; Aw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa, u dołu w napisie otokowym
nominał 3 w prostej tarczy, IO CAS D G - REX P M D L; Rw: Jabłko panowania, w nim 60, data skrócona 66,
MONE NO (herb Ślepowron) REG POL; Górecki K.66.1.a (F4), H-Cz. 2300 (R6), Kop. 1576 (R6),
Kurp. (1649–1696) 76 (R7), Tyszkiewicz 40 mk; moneta w bardzo ładnym stanie zachowania,
z dużym połyskiem menniczym. Bardzo rzadki typ półtoraka, ostatni wybity w historii Rzeczypospolitej.
II
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2.000,-

169

miasto Bydgoszcz
169. Ort, 1651, mennica Bydgoszcz; Aw: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi, IOAN CAS D G
P - OL & SVE REX; Rw: Tarcza herbowa, po bokach nominał 1 - 8 i litery C - G (Krzysztof Guttman),
w otoku napis CIVITAT BIDG (godło herbu Wieniawa) OSTIENS; H-Cz. 1975 (R2), Karolkiewicz 2299/2
(ten egzemplarz), Kop. 1709 (R3), Kurp. (1649–1696), Tyszkiewicz 7 mk; patyna.

III

2.000,-

II-

15.000,-

170

miasto Gdańsk
170. Talar, 1649, mennica Gdańsk; Aw: Popiersie z dużą głową króla w prawo, IOAN CASIM DG REX POL
ET SUEC M D RUS PR; Rw: Herb wielki Gdańska i litery G - R (dzierżawca mennicy w Gdańsku
Gerhard Rogge), MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS; CNG 300.I.a, Davenport 4358,
H-Cz. 1917, Kop. 7641 (R2), Kurp. (1649–1696) 892 (R), Tyszkiewicz 7 mk; srebro, 28.86 g.
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171

171. Ort, 1651, mennica Gdańsk; obwódka na awersie, na rewersie bez obwódki, pomiędzy nogami lwów litery
G - R (dzierżawca mennicy w Gdańsku Gerhard Rogge); CNG 275b, H-Cz. 1994,
Parchimowicz Orty 1651/6 (R8), Kop. 7616 (R8); ekstremalnie rzadki i pięknie zachowany.

II/II+

7.500,-

172. Ort, 1657, mennica Gdańsk; odmiana z mniejszą głową króla, przy łapach lwów litery D - L (dzierżawca mennicy
w Gdańsku Daniel Lesse), dwa nity po lewej stronie zbroi; CNG 287.II, H-Cz. 2106, Kop. 7622 (R1),
Parchimowicz Orty 1657/3, Tyszkiewicz 1.50 mk; bardzo ładnie zachowany.
II/II+

1.250,-

172

173

173. Ort, 1662, mennica Gdańsk; na awersie końcówka PR, na rewersie herb Lewart w tarczy dzieli pełną datę,
litery D - L (dzierżawca mennicy w Gdańsku Daniel Lesse) pod łapami lwów, ogony lwów proste;
CNG 294.I, H-Cz. 2229, Kop. 7630 (R2), Parchimowicz 1662/8 (R2), Tyszkiewicz 2 mk; pięknie zachowany.
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I-

2.500,-

174

miasto Toruń
174. Dwudukat, 1664, mennica Toruń; Aw: Popiersie króla w prawo, IOAN CAS D G R POL & SVE M D L R P;
Rw: Herb Torunia, po bokach data 16 - 64 i inicjały HD - L (Hansa Dawida Lauera, mincerza i wardajna mennicy),
MONETA NOVA AVREA CI THORVNEN; CNCT 1573 (R5), Fr. 59, H-Cz. 2270 (R4), Kaleniecki s. 446,
Kop. 8362 (R6), Kurp. (1649–1696) 1072 (R5), Tyszkiewicz 60 mk; złoto, 6.63 g;
wybity lekko zużytymi stemplami, minimalnie gięty, ale rzadki i ładnie zachowany.
II
W 1650 roku sejm uchwalił nową, wielką reformę monetarną, która zmieniła stopę menniczą i dotychczasową wagę grzywny
krakowskiej. Grzywna podniesiona została ze 197 na ponad 201 g. Chodziło o to, by z grzywny wybijano nie jak dotąd 6 7/8
talarów, tylko pełne 7 sztuk. Sejm uważał również, że ze względu na zaprzestanie produkcji monety drobnej w mennicach
koronnych, kraj zalewa małowartościowa moneta zagraniczna, zezwolił więc na bicie groszy, trojaków, szóstaków oraz ortów.
Stopa mennicza przypominała najlepsze czasy Zygmunta Starego, monety bowiem miały mieć bardzo wysoką próbę srebra.
Mennica toruńska stosowała się do tej stopy do roku 1654, kiedy to, idąc śladem Gdańska, obniżyła ilość srebra w monetach.

50.000,-

Niedługo potem, w wyniku najazdu i okupacji Torunia (1655–1659), mennica znalazła się w rękach króla szwedzkiego.
Po odebraniu miasta przez wojska polskie (z początkiem 1659 roku) mennica wróciła w ręce rady miejskiej. Gdańsk i Toruń
zerwały otwarcie unię monetarną i emitowały monety o innej wartości niż w koronie.

Bite w latach 1660–1668 (z wyłączeniem roku 1661) dwudukaty toruńskie zawierają inicjały HDL (Hans Dawid Lauer) i HS
(Henryk Sievert, dzierżawca mennicy od roku 1668).

Hans Dawid Lauer pochodził z mincerskiej rodziny z Norymbergi. W 1639 roku został mistrzem w tamtejszej mennicy.
Poróżnił się jednak z radą miasta i wyjechał szukać nowego stanowiska. Tym sposobem został w 1649 zarządcą mennicy
w Toruniu, którą kierował niemal przez cały okres rządów Jana Kazimierza, z wyłączeniem czasów okupacji i lat 1653–1655,
kiedy to na wybijanych monetach znajdujemy inicjały HIL (Hans Jakub Lauer, brat Hansa Dawida).

175
175. Ort, 1661, mennica Toruń; odmiana z napisem NOVA CIV w legendzie rewersu, litery HD - L
(Hans Dawid Lauer, dzierżawca mennicy w Toruniu) po bokach owalnej tarczy herbowej miasta;
CNCT 1634 (R3), Kop. 8325 (R1), Kurp. (1649–1696) 1009 (R1), Tyszkiewicz 1.50 mk;
bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-012, z oceną AU58.
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II

1.250,-

176

176. Ort, 1662, mennica Toruń; na awersie POL ET SVE, na rewersie NOVA CIV, litery HD - L (Hans Dawid Lauer,
dzierżawca mennicy w Toruniu) po bokach owalnej tarczy herbowej miasta; CNCT 1652, Kop. 8326 (R1),
Kurp. (1649–1696) 1015/1013 (R1), Slg. Marienburg 9097, Tyszkiewicz 1,50 mk;
pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGc nr 3936565-024, z oceną MS63.
I/I-

2.500,-

177

Gustaw II Adolf (1617–1632) - okupacja szwedzka
miasto Elbląg
177. Szeląg, 1627, mennica Elbląg; Aw: Monogram Gustawa Adolfa, GVSTA ADO - D G REX;
Rw: Tarcza z herbem miasta, SOLIDVS CIVIT ELBING 1627; CNCE 443 (R7) - rycina, Kop. -, Pfau -,
Slg. Phillip (Rosenberg 1904) 1126; ekstremalnie rzadki rocznik, ładnie zachowana, czytelna moneta.

II-

600,-

II

600,-

178

Karol X Gustaw (1655–1660) - okupacja szwedzka
miasto Elbląg
178. Szeląg, 1657, mennica Elbląg; Aw: Monogram Karola Gustawa, CAROL GVST D G R; Rw: Herb miasta
Elbląga, SOLIDVS ELBING; CNCE 722 (R6), Kop. 9654 (R7), Pfau 494, SB 65 (XR);
bardzo rzadki i bardzo ładnie zachowany, patyna.
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179

miasto Toruń
179. Ort, bez daty, mennica Toruń; Aw: Popiersie Karola Gustawa w zbroi i wieńcu laurowym w lewo,
CAROLUS GUSTAVUS D G REX; Rw: Trzy Korony szwedzkie, niżej nominał XVIII; CNCT 1727
(trzy nity na skraju pancerza zbroi), Kop. 9689 (R3), SB 1; rzadki.

III+

2.500,-

II+

60.000,-

180

Michał Korybut wiśniowiecki (1669–1673)
miasto Toruń
180. Dwudukat, bez daty, mennica Toruń; Aw: Popiersie króla w wieńcu laurowym, w prawo, MICHAEL D G
REX POLO M D L RVS PR; Rw: Widok miasta, nad którym oko opatrzności, pod panoramą inicjały HD - L
(zarządca mennicy Hans Dawid Lauer), EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENSIS FIERI FEC
(z czystego złota miasto Toruń wybić kazało); Chełmiński 948, CNCT 1736 (R3), Fr. 66, Frankiewicz 742,
H-Cz. 2397 (R3), Kaleniecki s. 463–464, Kubicki 1489, Kurp. (1649–1696) 1154 (R4), Raczyński 166;
złoto, 6.95 g; bardzo rzadki i bardzo ładny egzemplarz, patyna.

Wybrany w 1669 roku jako kandydat rzesz szlacheckich, syn Jeremiego Wiśniowieckiego, Michał Korybut, od samego
początku musiał zmagać się z silną opozycją. Tak zwani „malkontenci”, na których czele stali prymas Mikołaj Prażmowski
i hetman wielki koronny Jan Sobieski (przyszły król), najpierw próbowali nie dopuścić do koronacji, a następnie planowali
monarchę zdetronizować. Król zmagał się z obozem malkontentów prawie do końca swojego panowania. Konflikt
doprowadził niemal do wojny domowej, gdy w 1672 roku zwaśnione strony zawiązały wierną władcy konfederację gołąbską
i dążącą do obalenia króla konfederację szczebrzeszyńską. Pojednanie nastąpiło dopiero wiosną 1673 roku na sejmie
pacyfikacyjnym. Niedługo potem, 10 listopada, w trakcie kolejnej wyprawy przeciwko Turcji, król zmarł na zatrucie
żołądkowe.

To krótkie panowanie nie było przełomowe jeśli chodzi o politykę monetarną. Pojawiały się co prawda głosy, że należy
wprowadzić do obiegu monety dobre i wycofać, znienawidzone przez społeczeństwo, boratynki oraz tymfy, które zalały kraj
(chciano w ten sposób przynajmniej częściowo zaradzić zastanej po Janie Kazimierzu anarchii monetarnej), niczego jednak
nie zrealizowano z sukcesem. W czasach Korybuta nie pracowały mennice koronne, jedynie w roku 1671 na krótko otwarto
mennicę w Bydgoszczy. Działały natomiast mennice w Prusach: w Toruniu, Elblągu i Gdańsku.
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181

jan III Sobieski (1674–1696)
monety koronne
181. Ort, 1684 TLB, mennica Bydgoszcz; inicjały TLB pod popiersiem; Kop. 1999 (R1),
Kurp. (1649–1696) 1247 (R2), Shatalin BD84-1 (R), Tyszkiewicz 2 mk; lekko czyszczone tło,
moneta w pudełku firmy NGC nr 3935159-027, z oceną UNC Details Cleaned.

II

1.500,-

II+

250,-

182

182. Szóstak, 1683 TLB, mennica Bydgoszcz; popiersie w wieńcu laurowym i płaszczu, u dołu rewersu herb Jelita;
Kop. 1964, Kurp. (1649–1696) 1210; bardzo ładny.

183
59

183

miasto Gdańsk
183. Dukat, 1688, mennica Gdańsk; Aw: Popiersie króla w koronie i zbroi, w prawo, IOAN III D G REX POL
M D L R PR; Rw: Herb Wielki miasta Gdańska, MON AUREA CIVITAT GEDAN; CNG 375, Chomiński 570,
Chełmiński 1024, Frankiewicz 765, Fr. 36, H-Cz. 2503 (R2), Kaleniecki s. 477-478, Karolkiewicz 2374,
Kop. 7693 (R3), Kurp. (1649–1696) 1269 (R3), Tyszkiewicz 18 mk; złoto, 3.44 g; ładnie zachowany i rzadki,
patyna.

II

45.000,-

III+

30.000,-

184

August II Mocny (1697–1733)
monety pamiątkowe
184. Dwudukat medalowy, 1702, mennica Drezno; Aw: Głowa króla w prawo, niżej litera O (medalier
Martin Heinrich Omeis), AUGUSTUS II D G REX POL & EL SAX; Rw: Ukoronowana, pięciopolowa
tarcza herbowa, na tle gwiazdy, opasana łańcuchem z Orderem Słonia, obrzeże karbowane; Fr. 2811,
H-Cz. 2621 (R2), Kahnt 256; złoto, 6.95 g; głębokie zadrapanie przed twarzą władcy, bardzo rzadki, patyna.
Moneta upamiętniająca nadanie Augustowi, przez króla Danii Chrystiana V, Orderu Słonia, w dniu 24 września 1686.

Początki duńskiego Orderu Słonia sięgają 1460 roku, kiedy to powstało katolickie Bractwo Najświętszej Marii Panny.
Odznaką tego, składającego się z pięćdziesięciu członków obojga płci, bractwa, był noszony na szyi łańcuch z figurek białych
słoni (słonie to symbole walczącego chrześcijaństwa) z wizerunkiem Marii. Bractwo zostało rozwiązane po reformacji, ale już
w 1580 roku król Fryderyk II zaczął nadawać Order Słonia jako symbol zakonu rycerskiego.
Pierwszy statut, nadany orderowi przez króla Chrystiana V w 1693 roku, ograniczył liczbę kawalerów rycerzy do trzydziestu,
nie licząc króla i jego syna. Order można było otrzymać po ukończeniu trzydziestego roku życia, osoby krwi królewskiej zaś
po dwudziestym roku życia. W 1958 roku zmodyfikowano statut Chrystiana V; do orderu dopuszczono także kobiety.
Postanowiono również, że order będzie nadawany głównie zagranicznym głowom państwa.
Dewizą orderu są słowa „Magnanimi Pretium” – „Nagroda za męstwo”. Order jest jednoklasowy, jego oznaką (noszoną
na wstędze lub łańcuchu, z lewego ramienia na prawy bok) jest drogocenna figurka słonia, wykonana ze złota o wadze
125 gramów, pokryta białą emalią. Na grzbiecie słonia znajduje się kapa, wieżyczka oraz figurka Maura ze złotą dzidą.
Na prawym boku słonia znajduje się krzyż, wysadzany diamentami, na lewym monogram panującego. Gwiazda orderowa
jest srebrna, ośmiopromienna, nosi na sobie krzyż łaciński z pereł w czerwonym polu, otoczony wieńcem laurowym.

Ze względu na swą rzadkość (łącznie odznaczono nim ok. 900 osób) i fakt, że po śmierci odznaczonego, Order należy zwrócić
do kancelarii królewskiej, nie pojawia się on na rynku kolekcjonerskim.

Moneta traktowana była w polskiej literaturze jako medal, jednak waga odpowiadająca dwóm dukatom, przemawia raczej
za monetarnym niż okolicznościowym charakterem tej emisji.
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185

185. Talar wikariacki, 1711, mennica Drezno; Aw: Król na koniu w prawo, pod koniem pięciopolowa tarcza herbowa,
z herbami Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Wettynów; Rw: Trzy ołtarze: z insygniami króla,
elektora saskiego oraz nakryty płaszczem z wieńcem, u góry FRID AUG / REX ELECTOR, w wieńcu
ET VICARIUS POST MORT / IOSEPHI / IMPERAT, data MDC - CXI, inicjały ILH (Jan Wawrzyniec Holland,
mincmistrz drezdeński) oraz hak (znak menniczy); Davenport 2655, Kahnt 283, Kop. 11110 (R3),
Merseburger 1490, Schnee 1011, Schön 81; srebro, 29.06 g; bardzo ładnie zachowany.
II+

6.000,-

186

monety polsko-saskie
186. Talar (Albertustaler), 1702, mennica Lipsk; Aw: Popiersie króla w prawo, AUGUSTUS II D G REX POLON
DUX LIT; Rw: Ukoronowana, wielopolowa tarcza herbowa na tle krzyża św. Andrzeja, u dołu inicjały EP - H
(Ernst Peter Hecht, mincmistrz lipski), szczupak (znak mincmistrza) przy dacie, DUX SAX I C M A &
W ELECT; Davenport 1614, H-Cz. 2623 (R2), Kahnt 323, Kop. 2017 (R4), Merseburger 1434, Schnee 998,
Tyszkiewicz 35? mk; srebro, 27.60 g; rzadki i pięknie zachowany egzemplarz.

Na początku panowania Augusta obowiązywała nadal, potwierdzona uchwałą sejmu z 1677 roku, ordynacja mennicza
ustanowiona w 1658 roku, za czasów Jana Kazimierza. W praktyce jednak kraj wyniszczony ciągłymi konfliktami, zalewany
obca walutą i emisjami o charakterze podwartościowym, nie był w stanie przeprowadzić szerokiej reformy monetarnej. Nowy
pieniądz pochodził głównie z mennic saskich, emitujących monety na stopę polską.
Oferowana moneta wybita została w 1702 roku – jedynym, w którym mennica Lipska biła talary.
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II

50.000,-

187

monety sasko-polskie
187. Klipa talara strzeleckiego, 1699, mennica Drezno; Aw: Monogram pod koroną otoczony wieńcem,
po bokach data 16 - 99; Rw: Herkules, powyżej wychylająca się ręka z niebios, trzymająca wieniec, napis
VIRTUTE PARATA; Davenport 7657, Kahnt 254, Kop. 11140 (R3), Merseburger 1425, Schnee 993;
srebro, 43.6 x 43.0 mm, 25.40 g; pięknie zachowany.

II+

7.000,-

II-

8.000,-

188

188. Talar, 1724, mennica Drezno; Aw: Popiersie króla w prawo, D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX
I C M A & W, zakończone jabłkiem królewskim; Rw: Dwie ukoronowane, wielopolowe tarcze herbowe,
pomiędzy nimi data 1724, litery I G S (Jan Jerzy Schomburg, mincmistrz drezdeński 1716–1734) i hak poniżej,
SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECTOR; Davenport 2653, Kahnt 109, Kop. 10996 (R1), Schnee 1015;
srebro, 29.24 g; minimalne pęknięcie krążka, ale ładnie zachowana moneta.
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189

August III (1733–1763)
monety pamiątkowe
189. Dukat wikariacki, 1742, mennica Drezno; Aw: Król na koniu w prawo, D G FRID AUG REX POL DUX SAX
ARCHIM & ELECTOR; Rw: Tron, na nim korona i berło, w tle Orzeł z insygniami królewskimi,
IN PROVINCIIS IUR SAXON PROVISOR ET VICARIUS; Fr. 2865, Kahnt 637, Kop. 11540 (R3),
Merseburger 1700; na awersie drobna wada blaszki za głową króla, ale bardzo ładnie zachowana moneta.

Urząd Wikariusza Świętego Cesarstwa Rzymskiego powstał na mocy Złotej Bulli cesarza Karola IV, z 10 stycznia 1356 roku.
Jako, że tron w Rzeszy niemieckiej był elekcyjny, po śmierci władcy następował tak zwany okres interregnum, kiedy to władze
w Rzeszy przejmowali wikariusze. Było ich dwóch: Książe Saksonii dla Saksonii, Westfalii i reszty północnych terenów
oraz Palatyn reński dla Frankonii, Szwabii, Nadrenii oraz reszty południowych terenów Cesarstwa. Wszystkie akty wydane
przez nich podczas interregnum, podlegały ratyfikacji przez nowo wybranego władcę.

II

10.000,-

August III, jako książe saski, spełniał funkcję wikariusza dwukrotnie. Pierwszy raz pomiędzy 20 października 1740 (śmierć
Karola VI), a 14 stycznia 1742 roku (wybór Karola VII) oraz od 20 stycznia 1745 (śmierć Karola VII) do 13 września 1745
roku (wybór Franciszka I).
Z tej okazji wybito okolicznościowe monety – dukaty, talary, półtalary, dwugrosze oraz grosze.

190

monety polsko-saskie
190. Talar (Banco-taler), 1754, mennica Drezno; Aw: Popiersie króla w prawo, D G AVGVSTVS III REX
POLONIARUM; Rw: Ukoronowana, wielopolowa tarcza herbowa, w wieńcu z gałązek palmowych,
poniżej inicjały EDC (Ernest Ditrych Croll, zarządca mennicy w Lipsku), SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT;
Davenport 1617, Kahnt 675, Kop. 2134 (R1), Merseburger 1726, Schnee 1037 (awers typ A, rewers typ 1);
srebro, 28.90 g; zacięty na krawędzi, ale bardzo ładnie zachowany.
II/II+
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15.000,-

191

191. Tymf, 1753, mennica Lipsk; młodzieńczy typ popiersia, z karacenowym napierśnikiem, brosza zapony owalna,
gładka, siedem perełek w przekroju ramienia, na rewersie pola korony gładkie, w środkowych perełkowe
podwieszenia, kropka po T, brak kropki po dacie; Anuszczyk T53A.1.a, Kahnt 685 var. b, Kop. 2104;
rzadki typ monety, bardzo ładnie zachowany.
II+/I-

2.500,-

192
192. Ort, 1754, mennica Lipsk; pola korony gładkie na awersie i rewersie, krzyżyk globu korony na awersie celuje
w środek podstawy trzeciej I w III w legendzie, kropka po dacie, owalna tarcza herbowa na rewersie;
Anuszczyk 54G.1.a, Kahnt 687 var. k, Kop. 2111; rzadka odmiana popiersia, pięknie zachowany.

I-

1.250,-

I-

1.000,-

I

400,-

193
193. Ort, 1755 EC, mennica Lipsk; masywne popiersie króla w szerokiej koronie, brosza zapony owalna, gładka,
korony po obu stronach żeberkowate, bez kropki po dacie; Anuszczyk 55A.1.g, Kahnt 688 var. d, Kop. 2113;
piękny.

194
194. Ort, 1756 EC, mennica Lipsk; efraimek, masywne popiersie króla z szeroką koroną, bez obcięcia naramiennika
zbroi, zapinka z trzema kropkami; Kahnt 689 var. c; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 3936547-020, z oceną MS64.
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195

195. Ort, 1756, mennica Lipsk; popiersie władcy z małą głową; Anuszczyk 56B.6.b, Kahnt 689 var. a, Kop. 2115;
pięknie zachowany.

I/I-

400,-

II+/I-

500,-

I-/II+

1.250,-

196

196. Ort, 1756 EC, mennica Lipsk; mała głowa króla z prostą koroną, krzyżyk globu korony celuje w środek
podstawy litery S, brosza zapony owalna, gładka, tarcza herbowa okrągła, z dwóch linii; Anuszczyk 56B.2.d,
Kahnt 689 var. a, Kop. 2115; bardzo ładnie zachowana moneta, patyna.

197

197. Szóstak, 1753 EC, mennica Lipsk; wąskie popiersie z owalnym, żeberkowanym przekrojem naramiennika
zbroi i odcięciem rękawa; Kahnt 693 var. b, Kop. 2099 (R4), Merseburger 1785, Tyszkiewicz 2 mk;
rzadki rocznik, piękny blask menniczy, bardzo ładne popiersie króla.
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198

monety sasko-polskie
198. Talar, 1745, mennica Drezno; Aw: Popiersie władcy w prawo, D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX
I C M A & W; Rw: Ukoronowane tarcze herbowe, poniżej litery F.W.ô.F (inicjały Fryderyka Wilhelma o Feral)
oraz hak, SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECTOR 1745; Davenport 2665, Kahnt 531, Schnee 1028, Schön 18;
srebro, 29.15 g; ciemna patyna.
II-

10.000,-

199

miasto Gdańsk
199. Trojak, 1760, mennica Gdańsk; litery R E Œ (inicjały mincmistrza mennicy gdańskiej, Rudolfa Ernesta
Oeckermanna) pod herbem miejskim; CNG 408.I - odm., Iger G.60.1.a (R) - odm., Kahnt 736 var. a - odm.;
pięknie zachowany egzemplarz, w subtelnej patynie. Odmiana z liściem jedynie na grzbiecie cyfry 3
w monogramie władcy, oraz nieco innym jego zakończeniem.

I-

1.500,-

II+

750,-

200

200. Trojak, 1760, mennica Gdańsk; litery R E Œ (inicjały mincmistrza mennicy gdańskiej, Rudolfa Ernesta
Oeckermanna) pod herbem miejskim; CNG 408.I, Iger G.60.1.a (R), Kahnt 736 var. a, Slg. Marienburg 8609;
bardzo ładny.
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201

Stanisław August poniatowski (1764–1795)
monety koronne
201. Talar, 1766, mennica Warszawa; Aw: Popiersie króla w zbroi, STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL
M D LITHU; Rw: Ukoronowana, owalna, pięciopolowa tarcza herbowa, z herbem Ciołek w środku,
całość otoczona wieńcem z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z napisem: PRO FIDE LEGE ET GREGE
i z Orderem Orła Białego, po bokach Orderu inicjały F - S (Fryderyk Wilhelm Sylm, mincerz warszawski),
X EX MARCA PURA - COLONIEN 1766, bez kropki po dacie; Davenport 1618, Kop. 2456 (R2),
Parchimowicz SAP 32.a14, Berezowski 15 zł, Tyszkiewicz 5 mk; srebro, 27.99 g; bardzo ładnie zachowany.

W okresie elekcji po śmierci Augusta III podstawowym żądaniem szlachty stał się powrót do emisji własnych pieniędzy.
Postulat ten został umieszczony w uchwałach sejmu konwokacyjnego. Precyzując „Pacta Conventa” uchwalono, by obarczyć
nowego króla obowiązkiem uruchomienia nowej mennicy. Stanisław August, który interesował się sztuką menniczą od dawna,
będąc częstym gościem w mennicy drezdeńskiej, potraktował zobowiązania poważnie. W jego koncepcji nowa moneta miała
być nie tylko najlepszą, pod względem kruszcu, ale też najpiękniejszą monetą w tej części Europy.
Na początku 1765 roku, król powołał Komisję Menniczą pod przewodnictwem Andrzeja Zamojskiego i Adama
Czartoryskiego. Jej zadaniem było prowadzenie aktywnej polityki monetarnej, zorganizowanie mennicy, wprowadzenie
do obiegu dobrego pieniądza i wycofanie kursujących wciąż tymfów i boratynek. Było to niezwykle trudne,
jako że od osiemdziesięciu lat kraj nie posiadał własnych mennic, brakowało więc znawców i ekspertów na każdej
płaszczyźnie techniki menniczej. Z tego też powodu produkcja talarów w roku 1766, więc na początku działalności mennicy
warszawskiej, była zadaniem nader trudnym. Duża średnica i wysoki relief powodowały duże naprężenia podczas wybijania,
co z kolei prowadziło do pękania stempli. Dla talara z 1766 roku użyto co najmniej piętnaście par stempli, które posłużyły
do wyprodukowania (wedle dokumentów) 77.618 monet.

202
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II

4.000,-

202

202. Talar próbny, 1771, mennica Warszawa; Aw: Głowa króla w przepasce, w prawo, STANISLAUS AUGUSTUS
D G REX POLONIÆ M D LITU, na szyi władcy inicjały IPH (Jan Filip Holzhaeusser, rytownik mennicy);
Rw: Waga, u góry DAT IUSTI PRETIUM, w odcinku data 1771; Chełmiński 1474, H-Cz. 3128 (R4),
Kop. 2463 (R5), Parchimowicz SAP 67.a, Plage 474, Raczyński 509, Więcek 118, Zagórski 792,
Berezowski 100 zł, Tyszkiewicz 35 mk; srebro, 20.23 g; moneta przetarta, wybita świeżo wykonanym stemplem,
o czym świadczy brak śladów pęknięć wyjątkowo szybko zużywającego się stempla, bardzo rzadki.
IIPróbne monety, bite na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, należą do bardzo rzadkich numizmatów.
W 1771 roku na bazie projektu Augusta Moszyńskiego wydano dyspozycję próby wybicia monet z czystego srebra. Miało
to zapobiec, w myśl autora projektu, fałszowaniu monety polskiej w mennicach sąsiednich Prus. Zadanie przygotowania
stempli zlecono Janowi Filipowi Holzhaeusserowi.

50.000,-

203

203. Talar, 1788, mennica Warszawa; Aw: Głowa króla w prawo, STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL
M D LITUAN; Rw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek w środku, całość otoczona
wstęgą oraz wieńcem z liści palmowych i dębowych, u dołu Order Orła Białego, po bokach E - B (inicjały
mincerza Efraima Brenna), wokoło 10 7/16 EX MARCA PURA - COLONIENS 1788, odmiana z krótszym
wieńcem z prawej strony; Davenport 1621, H-Cz. 3300, Kop. 2528 (R3), Parchimowicz SAP 35.a, Plage 407,
Berezowski 20 zł, Tyszkiewicz 4 mk; srebro, 27.40 g; krążek wycięty z krawędzi blachy,
pięknie zachowana moneta, z blaskiem menniczym i detalami.
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I/I-

30.000,-

204

204. Talar historyczny zwany targowickim, 1793, mennica Warszawa lub Grodno; Aw: W wieńcu dębowym napis
w dziewięciu wierszach: CIVIBUS / QUORUM PIETAS / CONIURATIONE DIE III / MAI MDCCXCI
OBRUTAM / ET DELETAM LIBERTA / TE POLONA TUERI / CONABATUR RESPU / BLICA RESUR /
GENS, wokoło GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI; Rw: Napis w sześciu wierszach:
DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU / CONFEDERATIONIS IUNCTÆ / DIE V. XBRIS MDCCXCII /
STANISLAO AUGUSTO / REGNANTE, wokoło 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENSI 1793,
pięciopromienne gwiazdki po obu stronach; Davenport 1622, H-Cz. 3353, Kop. 2484 (R5),
Parchimowicz SAP 36.a, Plage 410, Berezowski 30 zł, Tyszkiewicz 4 mk; srebro, 27.48 g;
rzadka i pięknie zachowana moneta w subtelnej patynie.

I/I-

20.000,-

I-/II+

10.000,-

205

205. Półtalar, 1784, mennica Warszawa; Aw: Głowa króla w prawo, STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL
M D LIT; Rw: Ukoronowana, owalna pięciopolowa tarcza herbowa, z herbem Ciołek w środku,
całość otoczona wieńcem z liści palmowych i dębowych, u dołu order Orła Białego z literami E - B
(inicjały Efraima Brenna) po bokach, XX EX MARCA PURA - COLONIEN 1784; H-Cz. 3267,
Kop. 2446 (R2), Parchimowicz SAP 30.b, Plage 370, Berezowski 12.50 zł, Tyszkiewicz 4 mk;
srebro, 13.97 g; patyna, piękny egzemplarz dużym połyskiem menniczym.
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206

206. Dwuzłotówka (8 groszy), 1779 EB, mennica Warszawa; z literami EB (inicjały mincerza Efraima Brenna);
H-Cz. 3222, Parchimowicz SAP 24.n, Plage 331, Berezowski 3 zł;
złotawa patyna, pięknie zachowana moneta, rzadki rocznik.

I-/II+

1.250,-

I/I-

2.000,-

II+/I-

1.250,-

I-

1.500,-

207

207. Dwuzłotówka (8 groszy), 1784 EB, mennica Warszawa; z literami EB (inicjały mincerza Efraima Brenna);
H-Cz. 3268, Parchimowicz SAP 25.b, Plage 337, Berezowski 3.50 zł;
złotawa patyna, pięknie zachowana moneta.

208

208. Dwuzłotówka (8 groszy), 1789 EB, mennica Warszawa; z literami EB (inicjały mincerza Efraima Brenna);
H-Cz. 3312, Parchimowicz SAP 27.c, Plage 341, Berezowski 2 zł; awers wybity uszkodzonym stemplem,
złotawa patyna, pięknie zachowana moneta.

209

209. Dwuzłotówka (8 groszy), 1794 MV, mennica Warszawa; odmiana z napisem 42 1/4 w stopie menniczej;
H-Cz. 3369, Parchimowicz SAP 27.h2, Plage 348, Berezowski 7.5 zł; piękny egzemplarz bez śladów obiegu.
Dużo rzadsza odmiana emitowana pod koniec roku 1794 według nowej stopy menniczej.
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210
210. Złotówka (4 grosze), 1766 FS, mennica Warszawa; z literami FS (Fryderyk Wilhelm Sylm,
mincmistrz warszawski), duże Orły i Pogonie, gruby wieniec; H-Cz. 3069, Parchimowicz SAP 19.a8, Plage 273,
Berezowski 1.25 zł; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5778223-035, z oceną MS63.
I/I-

3.000,-

211

211. Złotówka (4 grosze), 1787 EB, mennica Warszawa; litery EB (inicjały mincerza Efraima Brenna)
pod tarczą herbową; H-Cz. 3292, Parchimowicz SAP 22.a, Plage 295, Berezowski 1.25 zł;
piękny egzemplarz wybity na krążku bez wad.

I/I-

1.250,-

II+

500,-

212

212. Złotówka (4 grosze), 1790 EB, mennica Warszawa; litery EB (inicjały mincerza Efraima Brenna)
pod tarczą herbową; H-Cz. 3321, Parchimowicz SAP 22.d, Plage 298, Berezowski 1.25 zł; bardzo ładna.

213

213. Złotówka (4 grosze), 1791 EB, mennica Warszawa; litery EB (inicjały mincerza Efraima Brenna)
pod tarczą herbową; H-Cz. 3331, Parchimowicz SAP 22.e, Plage 299, Berezowski 1.25 zł; bardzo ładna.
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I-/II+

1.000,-

214
214. Złotówka (4 grosze), 1793, mennica Warszawa; litery MV (Moneta Varsoviensis) pod tarczą herbową;
H-Cz. 3357, Parchimowicz SAP 22.g, Plage 301, Berezowski 1.25 zł; bardzo ładna moneta w pudełku
firmy NGC nr 3924257-019, z oceną MS63, wada blachy na awersie.

I/I-

3.000,-

II/II+

1.000,-

215

215. Złotówka (4 grosze), 1794, mennica Warszawa; odmiana z napisem 83 i 1/2 w stopie menniczej; litery MV
(Moneta Varsoviensis) pod tarczą herbową; H-Cz. -, Parchimowicz SAP 22.h, Plage 302, Berezowski 2.50 zł;
bardzo ładna moneta wybita według starszej stopy menniczej, która została zmieniona pod koniec 1794 roku.

216
216. Półzłotek (2 grosze), 1766, mennica Warszawa; z literami FS (Fryderyk Wilhelm Sylm, mincmistrz warszawski),
tarcza herbowa szeroka u dołu; Parchimowicz SAP 16.a3, Plage 243; piękna moneta w pudełku
firmy NGC nr 5884302-019, z oceną MS63.
I/I-

500,-

217

217. Półzłotek (2 grosze), 1766, mennica Warszawa; z literami FS (Fryderyk Wilhelm Sylm, mincmistrz warszawski),
tarcza herbowa szeroka u dołu; Parchimowicz SAP 16.a3, Plage 243; bardzo ładnie zachowana, patyna.
II+

72

250,-

218
218. Trojak, 1765, mennica Kraków; Aw: Popiersie króla w zbroi w prawo, STANISLAUS AUG D G REX POL
M D L; Rw: Pod koroną pięciopolowa tarcza herbowa Rzeczypospolitej z herbem Ciołek, całość otoczona
wieńcem, poniżej litera g (Piotr Mikołaj Gartenberg Sadogórski, zarządca mennic w Krakowie i Warszawie),
GROSSVS POLON TRIPLEX 1765; H-Cz. 3038, Iger K.65.2.a (R2), Parchimowicz SAP 7.a2, Plage 141,
Plage-miedź 196 (R), Berezowski 5 zł, Tyszkiewicz 2 mk; pięknie zachowana moneta w pudełku
firmy NGC nr 4784690-006, z oceną MS61 BN.

I-/II+

1.000,-

II/II+

600,-

219
219. Trojak, 1766, mennica Warszawa; duża litera G (Piotr Mikołaj Gartenberg Sadogórski, zarządca mennic
w Krakowie i Warszawie) pod tarczą herbową, Orły w tarczy herbowej smukłe; Iger WA.66.1.a (R),
Parchimowicz SAP 8.a4, Plage 156, Plage-miedź 217, Berezowski 3.50 zł; ładnie zachowana moneta
w pudełku firmy NGC nr 4784690-005, z oceną AU55 BN.

220
220. Trojak, 1793 MV, mennica Warszawa; Iger WA.93.1.a, Parchimowicz 8.D, Plage 205, Plage-miedź 289;
bardzo ładna moneta w pudełku firmy NGC nr 4784690-007, z oceną MS62 BN.

I-

1.000,-

221
221. Grosz, 1768 G, mennica Kraków; wieniec bez jagódek, bez kropki po G; Parchimowicz SAP 5.d6,
Plage 98, Plage miedź 113; widoczne pobielenie monety, pięknie zachowana moneta.
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I/I-

600,-

222

prusy południowe
Fryderyk wilhelm II (1786–1797)
222. Trojak, 1796 B, Wrocław; wyjątkowo rzadka odmiana z napisem „BORUSSIAE” i bez „MERID”;
Iger PP.96.2.a (R8), H-Cz. - nie notuje, Olding 26, v.Schrötter 189; miejscowa, zielona patyna,
delikatna korozja, ale ekstremalnie rzadka odmiana.

Król pruski i elektor brandenburski, Fryderyk Wilhelm II, po rozbiorach Polskich z otrzymanych ziem utworzył swoje trzy
departamenty – warszawski, poznański oraz kaliski. Chcąc zyskać przychylność na zdobytych terenach ustanowił monety
przypominające pieniądz Stanisława Augusta Poniatowskiego, w tym właśnie trojaki.

III-

2.500,-

Najwięcej odmian tego nominału dostarcza nam mennica we Wrocławiu. W roku 1796 w mennicy wrocławskiej
oraz berlińskiej wybite zostały trojaki różniące się znacząco legendą rewersu. Widniejący na nich napis „GROSSUS
BORUSIAE TRIPLEX” wystąpił tylko w tym roczniku, a monety te ekstremalnie rzadko widywane są w handlu. Istnieje
teoria, że monety tej legendy należy traktować jako pierwszą, próbną emisję monety Prus Południowych. Późniejsze stemple
zawierały już słowo „MERID”. w legendzie (meridional – „południowe”).

223
223. Szeląg, 1797 B, Wrocław; odmiana z wysokim monogramem i datą szeroko rozstawioną; H-Cz. 4559, Olding 31,
Plage 17, v.Schrötter 217; piękny egzemplarz z miejscową patyną.
I-

300,-

224

Księstwo warszawskie
Fryderyk August I (1807–1815)
224. Dukat, 1812, Warszawa; Aw: Głowa Fryderyka Augusta w prawo i legenda wokoło FRID AVG REX SAX
DVX VARSOV; Rw: Pod koroną dwupolowa tarcza z herbami Polski i Saksonii, po bokach wieniec
z gałązek palmowych, u dołu inicjały I - B (Jakub Benicke, zarządca mennicy warszawskiej),
AUREUS NUMMUS DUCAT VARSOV; Fr. 68, H-Cz. 3469 (R1), Kahnt 1266, Kop. 3703 (R3), Plage 117,
Berezowski 40 zł; złoto, 3.49 g; moneta w pięknym stanie zachowania z dużym blaskiem menniczym.

Dukaty bite były w latach 1812–1813, będąc najwyższym nominałem obowiązującym w Księstwie Warszawskim. Wybijane
były na stopę dukatów niderlandzkich, co ułatwiało transakcje międzynarodowe.
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I-

20.000,-

225

225. Talar, 1814 IB, Warszawa; Aw: Głowa księcia w prawo, wokoło legenda FRID AVG REX SAX DVX VARSOV;
Rw: Ukoronowana dwupolowa tarcza z herbami Polski i Saksonii, wieniec z gałązek palmowych po bokach
tarczy, u dołu inicjały I - B (Jakub Benicke, zarządca mennicy warszawskiej) i napis TALAR, u góry data;
Dav. 247, H-Cz. 3481, Kahnt 1267, Kop. 3702 (R3), Plage 116, Berezowski 15 zł; srebro, 22.76 g;
minimalne defekty krążka, ale bez justowania, ładnie zachowana i rzadka moneta.
III+/II-

8.000,-

226
226. 1/3 talara (dwuzłotówka), 1812, Warszawa; z literami I - B (Jakub Benicke, zarządca mennicy warszawskiej);
H-Cz. 3471, Kahnt 1269, Kop. 3697, Plage 111, Berezowski 3 zł; minimalnie justowana, ale pięknie zachowana
moneta w pudełku firmy NGC nr 5778223-034, z oceną MS62.
I/I-

3.000,-

227

227. 1/3 talara (dwuzłotówka), 1812, Warszawa; z literami I - B (Jakub Benicke, zarządca mennicy warszawskiej);
H-Cz. 3471, Kahnt 1269, Kop. 3697, Plage 111, Berezowski 3 zł; ładnie zachowana, bez śladów justowania.

75

II

600,-

228

Królestwo Kongresowe (1815–1835)
Aleksander I (1815–1825)
228. 50 złotych, 1819 IB, Warszawa; Aw: Głowa cara w prawo i legenda ALEXANDER I CESARZ SA W ROS
KRÓL POLSKI; Rw: Dwugłowy Orzeł rosyjski, poniżej litery I - B (Jakub Benicke, zarządca mennicy
warszawskiej) i napis w otoku 26 Z GRZ CZ KOL - 1819 - 50 ZŁOT POLSK; Bitkin 807 (R),
Fr. 107, H-Cz. 3537 (R), Kop. 2738 (R3), Plage 4, Berezowski 80 zł; złoto, 9.80 g;
odmiana z wysoką krawędzią oraz perełkami wokół, bardzo ładnie zachowany egzemplarz.

II+

25.000,-

I-

15.000,-

229

229. 25 złotych, 1817 IB, Warszawa; Aw: Głowa cara w prawo i legenda ALEXANDER I CESARZ SA W ROS
KRÓL POLSKI; Rw: Dwugłowy Orzeł rosyjski, poniżej litery I - B (Jakub Benicke, zarządca mennicy
warszawskiej) i napis w otoku 52 Z GRZ CZ KOL - 1817 - 25 ZŁOT POLSKI; Bitkin 812 (R),
Fr. 106, H-Cz. 3511 (R), Kop. 2723 (R2), Plage 11, Berezowski 40 zł; złoto, 4.90 g;
delikatna, miejscowa patyna, piękny egzemplarz z dużym blaskiem menniczym.
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230

230. 10 złotych, 1825, Warszawa; Aw: Głowa cara zwrócona w prawo i legenda ALEXANDER I CESARZ SA.
W. ROS. KRÓL POLSKI; Rw: Orzeł carski z Orłem polskim na płaszczu gronostajowym, poniżej litery I - B,
w otoku napis 10. ZŁOTYCH - POLSKICH / Z SREBRA KRAIOWEGO; Bitkin 824 (R1), Davenport 248,
H-Cz. 3583, Plage 28 (R1), Berezowski nie notuje; srebro, 30.84 g; miejscowa patyna, wyjątkowo rzadki rocznik. III

15.000,-

231

231. 2 złote, 1818, Warszawa; litery I - B; Bitkin 832, H-Cz. 3529, Kop. 2690 (R), Plage 47, Berezowski 2.50 zł;
moneta czyszczona, resztki patyny, rzadkie już w tym stanie zachowania.

II-

750,-

II

1.500,-

232

Mikołaj I (1825–1855)
232. 5 złotych, 1830, Warszawa; odmiana z literami K - G (Karol Gronau, mincerz warszawski) przy szponach Orła;
Bitkin 987, H-Cz. 3640, Kop. 2709 (R2), Plage 39, Berezowski 15 zł; awers lekko przetarty, patyna,
moneta w ładnym stanie zachowania.
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233

233. 2 złote, 1826 IB, Warszawa; Bitkin 993 (R), H-Cz. 3607, Kop. 2701 (R2), Plage 59 (R), Berezowski 7.50 zł;
minimalne ślady justowania, miejscowa, delikatna patyna, rzadki rocznik w pięknym stanie zachowania.

I-

2.000,-

II+/I-

1.500,-

II+/I-

1.000,-

234
234. 1 złoty, 1830 FH, Warszawa; odmiana z kropkami po ZŁO i POL, pod wieńcem z liści dębowych inicjały
mincerza FH (Fryderyk Hunger); Bitkin 999, H-Cz. 3642, Kop. 2681 (R), Plage 73, Berezowski 2.50 zł;
delikatna patyna, piękna moneta w pudełku PCGS nr 168351.58/81242040, z oceną AU58.

235
235. 1 złoty, 1830 FH, Warszawa; odmiana z kropkami po ZŁO i POL, pod wieńcem z liści dębowych inicjały
mincerza FH (Fryderyk Hunger); Bitkin 999, H-Cz. 3642, Kop. 2681 (R), Plage 73, Berezowski 2.50 zł;
złocista patyna, piękny.

236

78

236

powstanie Listopadowe (1830–1831)
236. Pamiątkowe pudełko z Powstania Listopadowego z 1831, oklejone ozdobnym papierem koloru czerwonego
z wytłoczonym złotym napisem SOUVENIR i ozdobną ramką wokół krawędzi pudełka; we wnętrzu
w zagłębieniach monety o nominałach dukat, 5 złotych, 2 złote, 10 groszy oraz 3 grosze (trojak) w ładnych stanach
zachowania. BRAK BANKNOTU. Z wyjątkiem dukata na wszystkich monetach inicjały mincerza Karola Gronau'a;
Fr. 114, Bitkin 1, Plage 269 / Bitkin 2 (R), Plage 272 / Bitkin 4, Plage 273 / Bitkin 7, Plage 277 / Bitkin 8,
Iger PL.31.1.a (R), Plage 282; Stan pudełka - dostateczny - małe uszkodzenia, ubytki dolnego,
czarnego papieru pod pudełkiem, oraz brak jednego haczyka do zamykania.
II/II+
Władze carskie dążyły do usuwania pamiątek umacniających tożsamość narodową Polaków. Wśród nich były także pieniądze
bite w trakcie powstania listopadowego. Władze dążyły do ich przejęcia i przetopienia, licząc na to, że tracąc kolejne
pamiątki, naród polski utraci chęć do walki z zaborcą. W praktyce jednak, nie było to łatwe zadanie. Administracja
kilkukrotnie przesuwała termin unieważnienia wartości powstańczej monety. Ostatecznie nastąpiło to 1 czerwca 1838 roku.
Wówczas również wojsko rosyjskie zmusiło mennicę warszawską do oddania wybitych monet, jednak znajdowała się tam
już tylko połowa całej emisji. Po nakazie wycofania i zwrotu pieniędzy powstańczych, wiele osób zostawiło sobie,
na pamiątkę, komplet monet (oraz banknot) z czasów powstańczych. By nadać im bardziej podniosły charakter,
przechowywano je w niewielkich pudełkach. Pudełka wykonywano najprawdopodobniej przez cały XIX wiek, jednak
największa ich produkcja przypadła na lata 30., krótko po powstaniu. Powstawały najpewniej w niewielkich zakładach
rzemieślniczych, przez co każde z nich ma znamiona unikatowości i bardzo trudno jest znaleźć dwa identyczne pudełka.

15.000,-

237
237. 2 złote, 1831 KG, Warszawa; odmiana z kropką po POL i Pogonią z pochwą na miecz; Bitkin 4, H-Cz. 3661,
Kop. 2748 (R1), Plage 273, Berezowski 2.50 zł; miejscowa patyna, piękna moneta z dużym połyskiem
menniczym i bez justowania.
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I/I-

1.000,-

238

zabór rosyjski
Mikołaj I (1825–1855)
238. Rubel, 1844 MW, Warszawa; ogon Orła ułożony wachlarzowato, odmiana z dużymi cyframi daty; Bitkin 423,
H-Cz. 3752, Plage 433, Berezowski 7.50 zł; atrakcyjny egzemplarz z pokaźnym blaskiem menniczym,
rzadko spotykany w tak pięknym stanie zachowania.

I/I-

1.500,-

I/I-

1.000,-

I

3.000,-

I

2.500,-

239

239. 15 kopiejek = 1 złoty, 1832 Н-Г, Petersburg; odmiana z św. Jerzym bez płaszcza; Bitkin 1112 (R),
Kuriański Z1P32.3.b, Plage 398, Berezowski 6 zł; moneta z pierwszych odbić stempla, z dużym blaskiem
menniczym, minimalne ryski, ale pięknie zachowane.

240

241

II Rzeczpospolita polska (1918–1939)
monety obiegowe
240. 20 złotych, 1925, Warszawa; moneta wybita na pamiątkę 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego
na króla Polski; Fr. 115, Kop. 3017 (R2), Parchimowicz 126; złoto koloru żółtego, 6.46 g; wyśmienite.
241. 10 złotych, 1925, Warszawa; moneta wybita na pamiątkę 900-lecia koronacji Bolesława Chrobrego
na króla Polski; Fr. 116, Kop. 2971 (R2), Parchimowicz 125; złoto koloru żółtego, 3.22 g; wyśmienite.
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242

243

242. 10 złotych, 1934 S, Warszawa; Józef Piłsudski - Orzeł Strzelecki (na pamiątkę 20. rocznicy wymarszu
Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów Polskich); Kop. 2996 (R), Parchimowicz 123; patyna,
moneta w bardzo ładnym stanie zachowania.
243. 10 złotych, 1934, Warszawa; Józef Piłsudski; Kop. 3002 (R4), Parchimowicz 124a; moneta lekko czyszczona,
ale bardzo efektowna ze sztuczną patyną, rzadki rocznik.

II+

400,-

II+

400,-

I/I-

300,-

244
244. 10 złotych, 1936, Warszawa; Józef Piłsudski: Kop. 3004, Parchimowicz 124c; miejscowa patyna,
piękna moneta w pudełku firmy NGC nr 5884046-006, z oceną MS63.

245

246

245. 10 złotych, 1939, Warszawa; Józef Piłsudski; Kop. 3008, Parchimowicz 124f; delikatna patyna
na rewersie przy obrzeżu, wyśmienicie zachowany egzemplarz z pięknym blaskiem menniczym.
246. 10 złotych, 1939, Warszawa; Józef Piłsudski; Kop. 3008, Parchimowicz 124f; miejscowa, delikatna patyna,
wyśmienity stan zachowania.

247

81

I

1.000,-

I

1.000,-

247

247. 5 złotych, 1925, Warszawa; Konstytucja; Aw: Orzeł z koroną, wokoło napis RZECZPOSPOLITA POLSKA
1925; Rw: Polonia wyciągająca rękę po Konstytucję, poniżej nominał, całość w obwódce z 81 perełkami;
Kop. 2922 (R4), Parchimowicz 113b, Berezowski 15 zł; srebro, 37.0 mm, 25.04 g; patyna,
rzadka i pięknie zachowana moneta wybita płytkimi stemplami.

Przedmiotem dyskusji pozostaje fakt, czy sklasyfikować tę monetę jako próbną, czy obiegową. Oddanie jej do obiegu
w połowie lat dwudziestych XX wieku było zapowiedziane, lecz nigdy nie doszło do skutku. Przed wybuchem II wojny
światowej, część egzemplarzy została sprzedana kolekcjonerom przez Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej. Przyczyną
takiej sytuacji był fakt, iż moneta była zbyt ciężka i w zbyt wysokiej próbie, przez co jej wartość przekraczała ówczesne
5 złotych.

248

I/I-

25.000,-

I

3.000,-

I-

1.500,-

I-

1.500,-

II+

1.000,-

249

248. 5 złotych, 1928, Warszawa; odmiana ze znakiem mennicy za stopą Nike; Kop. 2936 (R1), Parchimowicz 114a;
wyśmienite, moneta niezwykle rzadko spotykana w tym stanie zachowania.
249. 5 złotych, 1928, Warszawa; odmiana ze znakiem mennicy za stopą Nike; Kop. 2936 (R1), Parchimowicz 114a;
bardzo ładna sztuczna patyna, piękny egzemplarz z dużym blaskiem.

250

251

250. 5 złotych, 1928, Warszawa; odmiana ze znakiem mennicy za stopą Nike; Kop. 2936 (R1), Parchimowicz 114a;
nierówna patyna, ale pięknie zachowana moneta.
251. 5 złotych, 1928, Warszawa; odmiana ze znakiem mennicy za stopą Nike; Kop. 2936 (R1), Parchimowicz 114a;
drobne ryski w tle, kolorowa patyna, bardzo ładnie zachowana moneta.
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252

253

252. 5 złotych, 1928, Bruksela; odmiana bez znaku mennicy za stopą Nike; Kop. 2933 (R), Parchimowicz 114b;
subtelna patyna, pięknie zachowane.
253. 5 złotych, 1928, Bruksela; odmiana bez znaku mennicy za stopą Nike; Kop. 2933 (R), Parchimowicz 114b;
moneta z delikatnymi ryskami, ale bardzo ładnie zachowana i z blaskiem menniczym.

I/I-

2.500,-

I-/II+

1.000,-

I/I-

2.500,-

I-

1.000,-

II+

5.000,-

monety próbne
257. 50 złotych (bez nominału), 1924, Warszawa; Przysięga klęczącego rycerza - „Piast” (projektu Tadeusza Breyera),
bez napisu PRÓBA; Kop. 3025 (R5), Parchimowicz P165a, Berezowski 5 zł; miedź, 11.23 g; patyna,
skorodowany krążek, ale bardzo rzadka moneta wybita w nakładzie jedynie 105 sztuk.
II

5.000,-

254

255

254. 5 złotych, 1930, Warszawa; „Sztandar” - 100-lecie Powstania Listopadowego; Kop. 2942 (R),
Parchimowicz 115a; delikatna patyna, piękna moneta wybita płytkim stemplem.
255. 5 złotych, 1930, Warszawa; „Sztandar” - 100-lecie Powstania Listopadowego; Kop. 2942 (R),
Parchimowicz 115a; pięknie zachowana moneta bita płytkim stemplem.

256

256. 2 złote, 1924 H, Birmingham; popiersie kobiety z kłosami, odmiana z literą H za datą; Kop. 2859 (R7),
Parchimowicz 109b; kolorowa patyna, minimalne ryski na portrecie, jedna z najrzadszych monet obiegowych
II RP w bardzo ładnym stanie zachowania.

Moneta została zaprojektowana przez Tadeusza Breyera na zlecenie polskich władz. Bito ją w brytyjskiej King’s Norton Metal
Company Ltd. Ralf Heaton & Sons w Birmingham. Jednakże jeszcze w tym samym roku, ze względu na niską jakość
oraz błędy jakie pojawiły się podczas emisji w Birmingham, zamówienie przeniesiono do Royal Mint w Londynie.

257

83

258

258. 20 złotych, 1924, Warszawa; Aw: Orzeł; Rw: Monogram II RP w wieńcu (projektu T. Załuskiego - według Czesława
Kamińskiego); Kop. 3011 (R5), Parchimowicz P162b, Berezowski 5 zł; brąz, 6.27 g;
nakład jedynie 120 sztuk, pięknie zachowane, bardzo rzadkie.
I/IIstnieje teoria, iż autorem projektu monety był, tworzący na emigracji, rzeźbiarz Leon Mieczysław Zawiejski pochodzący
z asymilowanej żydowskiej rodziny Feintuchów (na rewersie monety przy wiązaniu wieńca są litery M-Z). Był on kuzynem
ówczesnego prezesa Banku Polskiego we Lwowie, Marcina Szarskiego. Wykonanie odbitek według tego projektu można
tłumaczyć koligacją w postaci wspólnego dziadka – Marcina Feintucha.

15.000,-

259

259. 20 złotych, 1925, Warszawa; Głowa kobiety w czepcu, bez napisu PRÓBA; Kop. 3014 (R5),
Parchimowicz P164a, Berezowski 7.50 zł; brąz, 4.57 g; nakład jedyne 105 sztuk, moneta projektu
Antoniego Madeyskiego, piękny stan zachowania, bardzo rzadkie.

I/I-

15.000,-

II/II+

9.000,-

260

260. 10 złotych, 1933, Warszawa; Romuald Traugutt – 70. rocznica Powstania Styczniowego, na rewersie wypukły
napis PRÓBA, przed imieniem generała i dyktatora powstania styczniowego monogram ZTK (projektantki
monety Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej); Kop. 2988 (R5), Parchimowicz P155a, Berezowski 12 zł;
srebro, 21.96 g; ciemna patyna, rzadka moneta, nakład jedynie 100 sztuk.
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261

261. Klipa 10 złotych, 1933, Warszawa; Jan III Sobieski – 250. rocznica Odsieczy Wiedeńskiej, na rewersie
wypukły napis PRÓBA; Kop. 2985 (R5), Parchimowicz P154a, Berezowski 15 zł;
srebro, 34.5 x 34.5 mm, 28.81 g; nakład tylko 100 sztuk, rzadka i pięknie zachowana.

Moneta próbna według projektu Jana Wysockiego, upamiętniająca bitwę stoczoną 12 września 1683 roku pod Wiedniem
między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium Osmańskiego.
Przedstawiony typ jest jedną z czterech klip monet okolicznościowych, wybitych w okresie złotowym II Rzeczypospolitej.

I

25.000,-

I-

30.000,-

262

262. Klipa 10 złotych, 1933, Warszawa; Romuald Traugutt – 70. rocznica Powstania Styczniowego,
bez napisu PRÓBA; Kop. 2989 (R5), Parchimowicz P156a, Berezowski 15 zł; srebro, 34.5 x 34.5 mm, 29.51 g;
nakład 100 sztuk, dwie rysy w narożnikach monety, lekko przetarte tło, ale piękne lustro mennicze
i świetna prezencja.
Moneta próbna, według projektu Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej, wybita w 70. rocznicę Powstania Styczniowego. Oferowany
egzemplarz to kolejna z klip monet okolicznościowych wybitych w czasach II RP.
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263

263. Klipa 10 złotych, 1934, Warszawa; Józef Piłsudski – Orzeł Strzelecki, bez napisu PRÓBA; Kop. 3001 (R4),
Parchimowicz P159, Berezowski -; srebro, 47.5 x 47.5 mm, 40.81 g; subtelna patyna, minimalnie przetarte,
ale pięknie zachowane. Wybito jedynie 300 sztuk.

Moneta próbna, według projektu Stanisława Ostrowskiego, wybita na pamiątkę 20. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii
Kadrowej Legionów Polskich. Ta efektowna moneta to już trzecia z próbnych klip dostępnych w sprzedaży na naszej aukcji.

264
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I/I-

20.000,-

264

264. 5 złotych, 1925, Warszawa; „Konstytucja” odmiana stuperełkowa wybita głębokimi stemplami i z dużym,
cienkim znakiem Mennicy Warszawskiej, na obrzeżu śladowo widoczny napis; Aw: Orzeł Polski z koroną,
wokoło napis RZECZPOSPOLITA POLSKA 1925; Rw: Polonia wyciągająca rękę po Konstytucję,
poniżej nominał, całość w obwódce ze 100 perełkami; Kop. -, Parchimowicz P139d, Berezowski -;
srebro, 37.1 mm, 24.95 g; bardzo efektowna i bez wątpienia jedna z najrzadszych, najpiękniej zaprojektowanych
monet II Rzeczpospolitej, wybita w nieznanym nakładzie. Na monecie występuje anomalia – przy szponach Orła
widoczne jest przetłoczenie liter RZE z wyrazu RZECZPOSPOLITA wybitego na awersie (efekt podobny
do dobrze znanego kolekcjonerom „Słoneczka”, pojawiający się na monetach 5 złotych z Rybakiem
w latach 1958–1959).

I

80.000,-

265. 5 złotych, 1925, Warszawa; Konstytucja; Aw: Orzeł z koroną, wokoło napis RZECZPOSPOLITA POLSKA 1925;
Rw: Polonia wyciągająca rękę po Konstytucję, poniżej nominał, całość w obwódce z 100 perełkami.
Okolicznościowa wersja monety wybita w liczbie 100 egzemplarzy, dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3 Maja,
z umieszczonymi na awersie po obu stronach Orła inicjałami SW (prezydenta Rzeczpospolitej Stanisława
Wojciechowskiego) i WG (ministra skarbu i twórcy reformy walutowo-skarbowej Władysława Grabskiego)
oraz datą 3/V na lewo od roku; Kop. 2927 (R5), Parchimowicz P140a, Berezowski 200 zł;
srebro, 37.0 mm, 25.08 g; bardzo rzadkie i pięknie zachowane.
I-

30.000,-

Wykonana według projektu Stanisława Lewandowskiego, polskiego rzeźbiarza i medaliera. Jest to najrzadsza z odmian tej
monety, traktowana wyłącznie jako próbne bicia. Próby wykonywano nie tylko w srebrze, ale również tombaku, mosiądzu
oraz złocie. Na monetach tych nie występuje ani wypukły, ani wklęsły napis „PRÓBA”.

Powyższa pozycja charakteryzuje się dużym rozmiarem symbolu graficznego znaku mennicy, umieszczonego na awersie.
Oferowany egzemplarz został wybity stemplami głębokimi, znacząco różniącymi się od klasycznego, płytkiego bicia.
Szczegóły rysunku, oraz elementy poboczne są znacząco bardziej wypukłe.
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266

266. Klipa 5 złotych, 1936, Warszawa; Żaglowiec; Aw: Orzeł, w otoku, napis RZECZPOSPOLITA POLSKA - 1936;
Rw: Żaglowiec, poniżej litery J - A (sygnatura projektanta monety Józefa Aumillera) i nominał; Kop. 2965 (R4),
Parchimowicz P149a; srebro, 35.0 x 35.0 mm, 19.93 g; nakład 200 sztuk, bardzo efektowna,
ładnie zachowana moneta z delikatną patyną.
II+
W wielu katalogach moneta była przypisywana 15-leciu budowy portu w Gdyni. Jednakże wydarzeń, związanych
w ówczesnym okresie z żeglugą, było zdecydowanie więcej. Rok wcześniej do portu zawitał „Dar Pomorza” – pierwszy polski
okręt marynarki, który opłynął świat. Także w 1935 roku swój pierwszy rejs do Nowego Jorku odbył m/s „Piłsudski”,
a w 1936 do służby wszedł zbudowany we Włoszech m/s „Batory”. Wyraźnie widać wielki rozwój w branży morskiej
w okresie II Rzeczypospolitej.

25.000,-

Statek wybity na rewersie monety najbardziej przypomina jeden z pierwszych stalowych żaglowców, STS Lwów (w katalogach
numizmatycznych z okresu PRL unikano tej nazwy z powodow politycznych). Jego historia sięga 1869 roku, kiedy
funkcjonował jeszcze pod nazwą Chinsura. Do Polski został zakupiony i sprowadzony w 1920 roku. Nabyto go dla Szkoły
Morskiej w Tczewie. W swoich rejsach szkolno-handlowych odwiedził szereg portów Bałtyku, Morza Północnego,
Śródziemnego, Czarnego, oraz Atlantyku, a swym majestatycznym wyglądem godnie reprezentował odrodzoną Polskę.
Pierwszym kapitanem żaglowca został Mamert Stankiewicz, późniejszy kapitan m/s „Piłsudski”. Jest to czwarta i ostatnia
z klip II Rzeczpospolitej oferowana na naszej Aukcji.

267

267. 5 złotych, 1934, Warszawa; Józef Piłsudski – Orzeł Strzelecki; wypukły napis PRÓBA na rewersie;
Kop. 2956 (R5), Parchimowicz P146a; srebro, 10.83 g; dość ładne i rzadkie. Moneta projektu Stanisława
Ostrowskiego, wybita w nakładzie 100 sztuk.
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II-

8.000,-

268

268. 5 groszy, 1923, Warszawa; na rewersie data 12 IV 24 i monogram SW (prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego), moneta próbna bez napisu PRÓBA; Kop. 2817 (R4), Parchimowicz P107a,
Berezowski 2 zł; mosiądz, 3.47 g; moneta wybita w nakładzie 500 sztuk, z okazji odwiedzenia mennicy
przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, ładnie zachowana i rzadka.

II+

5.000,-

I

10.000,-

II+

7.500,-

269

wolne Miasto Gdańsk (1920–1939)
269. 25 guldenów, 1930, Berlin; Posąg Neptuna; CNG 526, Fr. 44, Jaeger D.11, Parchimowicz 71; złoto;
moneta wybita stemplami zwykłymi, wyśmienicie zachowana, zapakowana w pudełko firmy ICG
nr 5300770108, z wysoką oceną MS65. Wybita w nakładzie 4.000 egzemplarzy, nie wprowadzona do obiegu.

Ten typ monety wybijano dwoma rodzajami stempli. Są to typy różniące wyglądem grzywy konia na rewersie. Oferowana
pozycja to typ stempla z cieńszą grzywą, której dolny fragment jest dłuższy niż górny. Rewers jest odwzorowaniem słynnej
fontanny, zaprojektowanej przez Abrahama van den Blocke w XVII wieku. Można ją podziwiać po dzisiejszy dzień przy ulicy
Długi Targ w Gdańsku.

270

270. 5 guldenów, 1932, Berlin; Żuraw portowy; AKS 8, CNG 522, Jaeger D.18, Parchimowicz 67; piękne i rzadkie.
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271

Getto Łódź (1941–1943)
271. 20 marek, 1943, Łódź; Jaeger L.5, Parchimowicz 16, Sarosiek s. 280–281; aluminium, 7.09 g; bardzo rzadkie,
szczególnie w tak pięknym stanie zachowania.
Na terenie getta żydowskiego, istniejącego w okupowanej przez Niemców Łodzi, wprowadzono specjalną walutę zdawkową.
Szczególnie charakterystycznym elementem, a zarazem głównym całej kompozycji, jest sześcioramienna Gwiazda Dawida –
symbol religii żydowskiej.

II+

6.000,-

I/I-

1.000,-

272
polska Rzeczpospolita Ludowa (1952–1989)
272. 200 złotych, 1982, mennica w Szwajcarii; Jan Paweł II; srebro; stemple lustrzane, wybito 3.650 sztuk,
piękna moneta w pudełku firmy NGC nr 5720673-009, z oceną PF63 Ultra Cameo.

273
273. 200 złotych, 1982, mennica w Szwajcarii; Jan Paweł II; srebro; stemple zwykłe, nakład 3.000 sztuk,
moneta w pudełku firmy NGC nr 5720673-008, z oceną MS66, delikatnie przetarte,
moneta ze zmatowioną powierzchnią (oksydowana?).
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I-

750,-

274
III Rzeczpospolita polska (od 1989)
monety obiegowe
274. 200 złotych, 1996, Warszawa; Henryk Sienkiewicz; Fr. 164, Parchimowicz 745; złoto próby „900”, 15.51 g,
moneta w pudełku NBP, ale bez certyfikatu, nakład tylko 1.000 sztuk, wybite stemplami lustrzanymi,
pięknie zachowane.

I

5.000,-

I

5.000,-

I

600,-

I-

400,-

275
monety próbne
275. 100.000 złotych, 1991, Warszawa; popiersie Jana Pawła II na tle ołtarza, wypukły napis PRÓBA;
Parchimowicz P623; złoto próby „999”; wybite stemplami lustrzanymi, moneta projektu Ewy Tyc-Karpińskiej,
nakład tylko 400 sztuk, piękne i bardzo rzadkie.

276

277

MONeTY zASTĘpcze
ROSjA

Kopjowata - wieś w powiecie lipowskim w guberni kijowskiej, właściciel polak - Stanisław ułaszyn
276. Pieniądz zastępczy o nominale 15; Sikorski T. II str. 61, nie notuje tego nominału; brąz, 23.0 mm, 3.56 g;
pięknie zachowane.
277. Pieniądz zastępczy o nominale 5; Sikorski T. I, ss. 73-74, poz. 1; cynk, 23.0 mm, 4.16 g;
pięknie zachowany egzemplarz.
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278

MONeTY pAŃSTw zwIĄzANYcH HISTORYczNIe z pOLSKĄ
KuRLANDIA

Fryderyk Kettler (1587–1642)
278. Trojak, bez daty, Mitawa; typ trojaka bez wybitej daty, rozetki przy Orle i Pogoni, odmiana napisowa awersu
MO AR DVCVM CVR E; Iger KuF.bd.1.a (R5), K.-G. 2.15.3.1; przyzwoicie zachowana, bardzo rzadka moneta.

Mennica w Mitawie rozpoczęła produkcję monet w roku 1570, za rządów Gotharda Kettlera, ojca Fryderyka i Wilhelma.
Bito szelągi (1570–1577), talary (1575–1576) oraz dwudenary (1578–1579). O ile dwa pierwsze nominały wywodzą się
ze starego systemu monet inflanckich, to dwudenary wyraźnie nawiązują już do systemu monetarnego Rzeczpospolitej,
dokładniej do dwudenarów Zygmunta Augusta. Działalność, najwyraźniej niezbyt rentownej mennicy, zawieszono w roku
1579, jednak ekstremalnie rzadki, prawdopodobnie próbny trojak z roku 1586 (Iger KuG.86.1.a) sugeruje, że Gothard chciał
wznowić lub wznowił jej pracę i zamierzał wybijać także trojaki. Po śmierci władcy (1587), jego synowie, Fryderyk i Wilhelm
nie kwapili się do ponownego uruchomienia mennicy. Dopiero w 1596 roku podjęto ponownie produkcję monet
i kontynuowano ją, z przerwami, do 1610 lub 1611 roku. Wybijano szelągi (1596–1610 lub 1611) oraz trojaki, (w latach
1596–1600, 1604 i 1606). Te dość rzadkie i atrakcyjne wizualnie monety są dziś chętnie zbierane przez kolekcjonerów ze
względu na liczbę odmian,. Trojak bez daty z pewnością stanowić będzie ozdobę każdego zbioru.

III+

2.000,-

II-

1.250,-

II/II+

3.000,-

279

wilhelm Kettler (1587–1616)
279. Trojak, 1598, Mitawa; odmiana z kryzą podwójnej grubości; Iger KuW.98.1.c (R2), K.-G. 2.16.4.2.2;
ładnie zachowany.

280

piotr Biron (1769–1795)
280. Talar, 1780, Mitawa; Aw: Głowa księcia w prawo i legenda wokoło; Rw: Dwie tarcze herbowe
pod koroną i legenda; Davenport 1624, K.-G. 7.1.1.1; srebro, 28.27 g; delikatna patyna,
moneta w bardzo ładnym stanie zachowania.
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281

pOMORze

Karol X Gustaw (1654–1660)
281. Talar, 1655, Szczecin; Aw: Popiersie władcy zwrócone prawo, w otoku legenda; Rw: Tarcza herbowa,
wokoło napis z rozdzieloną datą 16 - 55; Davenport 4577, SB 36, Slg. Pogge 1162; srebro, 28.55 g;
stara, ciemna patyna, minimalne niedobicia, ale rzadki.

pRuSY KSIĄŻĘce

II-/III+ 12.500,-

282

Albert Hohenzollern (1525–1568)
282. Grosz, 1543, Królewiec; końcówka legendy PRVSS na rewersie; Henckel 3147, Kop. 3785,
Slg. Marienburg 1185, Voss. 1379; moneta w pięknym stanie zachowania i ładnym blaskiem menniczym,
w pudełku firmy NGC nr 5883351-021, z oceną MS62.

I/I-

300,-

I/I-

400,-

283
jerzy wilhelm (1619–1640)
283. Ort, 1623, Królewiec; popiersie w płaszczu elektorskim i mitrze książęcej, odmiana bez znaku mennicy;
Olding 41c, Shatalin GW23-2, Slg. Marienburg 1442; moneta w pudełku firmy NGC nr 5776214-007
z oceną MS63+, wyśmienity egzemplarz z dużym blaskiem menniczym.
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284

ŚLĄSK

Księstwo legnicko-brzesko-wołowskie
jan Krystian i jerzy Rudolf (1602–1621)
284. Talar, 1609 CT, Złoty Stok; Aw: Półpostacie książąt zwrócone ku sobie, w otoku legenda D G IOHAN
CHRIST ET GEORG RVD FRA; Rw: Herb księstwa legnicko-brzesko-wołowskiego w lekko wygiętej tarczy,
z trzema hełmami z labrami i klejnotami, u góry Orzeł, a przy jego głowie inicjały CT (zarządcy mennicy
Christopha Tuchmanna), wokoło legenda DVC SIL LIG ET BREG 609; Davenport 7713, F.u.S. 1436,
Kop. 5064 (R3); srebro, 29.03 g; patyna, moneta w ładnym stanie zachowania.

Mennicę w Złotym Stoku założyli w 1507 roku książęta ziębicko-oleśniccy, bracia Albrecht i Karol, wnukowie króla Czech
Jerzego z Podiebradów. Zadaniem mennicy było bicie monet, jak i skupowanie złota wydobywanego w tutejszych kopalniach.
Po śmierci Karola Krzysztofa (księcia ziębickiego) jego księstwo przeszło pod władanie króla Czech. Miasto, które popadało
w długi, w 1581 roku odkupił wielki szambelan Królestwa Czech, Wilhelm z Rožemberku (Wilhelm von Rosenberg),
uchodzący za najbogatszego możnowładcę w Czechach. Za zgodą cesarza Rudolfa II Habsburga, emitował on w złotostockiej
mennicy złote dukaty i srebrne talary, aż do śmierci w 1592 roku. W 1599 roku Piotr Wok, brat Wilhelma sprzedał miasto
za okazyjne 15.000 talarów, księciu brzesko-legnickiemu Joachimowi Fryderykowi, który zmarł w 1602 roku. Władza
przeszła w ręce jego małżonki, Anny, która 3 lata później również zakończyła swój żywot. Potomkowie pary książęcej nie byli
jeszcze pełnoletni, więc do ich wejścia w dorosłość opiekę nad nimi oraz księstwem przejął ich wuj, książę ziębicko-oleśnicki
Karol II. Mennica w Złotym Stoku biła wspólne srebrne i złote monety książąt od 1602 do 1621 roku.
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II

10.000,-

285

Krystian wołowski (1639–1673)
285. Talar, 1671, Brzeg; Aw: Popiersie księcia zwrócone w prawo, w otoku legenda; Rw: Orzeł śląski
pod koroną przedzielająca datę 16 - 71, w otoku legenda oraz litery CBS (mincmistrza i wardajna
mennicy książęcej w Brzegu w latach 1665–1675 Krzysztofa Brettschneidera) w ozdobnym kartuszu;
Davenport 7741, F.u.S. 1940, Kop. 5488 (R4); srebro, 29.25 g; stara, subtelna patyna,
moneta z wyraźnie zachowanymi szczegółami, rzadko spotykana w tak pięknym stanie zachowania.

W roku 1653 we Wrocławiu zmarł książę Jerzy Rudolf, nie pozostawiając po sobie potomka. Prawo dziedziczenia ziemi
przypadło synom jego brata, Jana Krystiana. Nastąpił zatem podział księstwa między jego trzech synów. Najstarszy z nich,
Jerzy III otrzymał księstwo brzeskie, Ludwik IV księstwo legnickie, a najmłodszy Krystian księstwo wołowskie wraz
z okręgiem Oławy, gdzie rezydował. Po bezpotomnej śmierci Ludwika w 1663 roku, a następnie Jerzego w roku następnym,
księstwo ponownie zostało zjednoczone pod rządami Krystiana Wołowskiego.

I/I-

40.000,-

II-

15.000,-

286

Księstwo ziębicko-oleśnickie
Henryk III i Karol II (1563–1587)
286. Dukat, 1565, Złoty Stok; Aw: Pięć tarcz herbowych, po bokach data 15 - 65, w otoku legenda; Rw: Postać
św. Krzysztofa, w otoku legenda; Fr. 3230, F.u.S. 2136, Kop. 6682 (R5); złoto, 3.48 g;
minimalnie gięty, ale ładnie zachowany.

Bardzo ciekawym faktem, dotyczącym księstwa ziębicko-oleśnickiego w XVI wieku jest to, iż wybijane w mennicy w Złotym
Stoku dukaty zawsze na rewersie zawierały postać św. Krzysztofa. Był on patronem tutejszej kopalni złota. Główny szyb
sztolni zwany był „Złoty Osioł”, a jego głębokość sięgała 72 metrów.

Dukaty wybijano głównie na potrzeby dalekosiężnej wymiany pieniężnej. Monety te obiegały obszar całej Rzeszy Niemieckiej,
występowały w skarbach od ujścia Renu, aż po Dunaj, także na terenach Prus i Wielkopolski.
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287

Henryk wacław i Karol Fryderyk (1617–1639)
287. Talar, 1620, Oleśnica; Aw: Popiersia Henryka i Karola zwrócone ku sobie, pod nimi data 1620,
w otoku legenda; Rw: Czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem rodowym Podiebradów
w polu sercowym, u góry inicjały B - H (Burkhard Hase, mincmistrz 1619–1621) rozdzielone potrójnym
klejnotem, legenda w otoku; Davenport 7718, F.u.S. 2229, Kop. 6183 (R8); srebro, 27.88 g;
patyna, ładnie zachowany i rzadki.

II

10.000,-

II-

2.000,-

288

Karol Krystian erdmann (1744–1792)
288. Talar, 1785 B, Wrocław; Aw: Popiersie w prawo z literą K u dołu i legenda wokoło; Rw: Tarcza herbowa
i legenda wokoło; Davenport 2879, F.u.S. 2474, Kop. 6357 (R), Raff/Klein 195.3; srebro, 21.89 g;
ładnie zachowany
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289
Księstwo nyskie biskupów wrocławskich
jan V Turzo (1506–1520)
289. Grosz, 1505, Wrocław; Aw: Lew czeski, wokoło napis MONETA NOVA WRATISLAVIEN; Rw: Półpostać
św. Jana z Barankiem Bożym, po bokach data 1 - 505, wokoło napis S IOANNES BAPTISTA PATRONVS;
BRP SM 1.28a.2, Fbg CDS 775, Fbg 123, Kop. 8780 (R3); srebro, 1.91 g;
rzadki i ładnie zachowany jak na ten typ monety.

III+

1.500,-

290
Karol Austriacki (1608–1624)
290. 3 krajcary, 1614, Nysa; na awersie CAR D G ARC (3)...; E.-M. 364, F.u.S. 2594, Kop. 6795;
minimalnie niedobity, ale wyśmienicie zachowany egzemplarz z wspaniałym blaskiem menniczym.

I

300,-

291

Filip Gotthard książę Schaffgotsch (1747–1795)
291. Dukat, 1752, Wiedeń lub Nysa; Aw: Popiersie biskupa zwrócone w prawo, wokoło legenda;
Rw: Tarcza herbowa, wokoło legenda; F.u.S. 2778, Fr. 530, Kop. 6996 (R4); złoto, 3.46 g; małe defekty
na rancie monety widoczne głównie od strony rewersu, rzadki i dość ładnie zachowany.

W wyniku wojny prusko-austriackiej i podziału Śląska w 1742 roku większa część księstwa nyskiego, wraz ze stolicą w Nysie,
przeszła w ręce Prus. Przy Koronie Czeskiej pozostały małe tereny z miastami, takimi jak Zlaté Hory (wraz z kopalnią złota),
czy Jawornik. Przed pruską okupacją biskupia stolica była obsadzana swobodnymi wyborami kapituły we Wrocławiu,
bez większych ingerencji dodatkowych podmiotów. Fryderyk II, piastujący w swym kraju pozycję głowy kościoła
protestanckiego, od pierwszych dni zawładnięcia nowymi terenami pragnął wzmocnić swą pozycję na podbitych ziemiach.
Bez zgody kapituły oraz papieża wybrał na biskupa koadiutora Filipa Gottharda Schaffgotscha, który po śmieci kardynała
Filipa Ludwika hr. Sinzendorfa, miał prawo następstwa do godności książęcej.

Brak zgody papieża Klemensa XIV, a później Piusa VI początkowo stanowił problem, jednakże siła pieniądza zawsze miała
znaczenie. Po dokonaniu „odpowiedniej opłaty” papież zdecydował się wycofać zarzuty dotyczące kandydatury, mianując
tym samym Schaffgotscha na biskupa.

Filip Gotthard uruchomił mennicę przy kopalni złota w Zlatych Horach (terenie pod zwierzchnictwem austriackim). Jednakże
w styczniu 1751 roku, decyzją Marii Teresy, skonfiskowano wyposażenie mennicy książęcej i przewieziono je do Wiednia.
Cesarzowa nie chciała odbierać biskupowi prawa do emisji monety, jedynie nieco je ograniczyć, zyskując przy tym większą
kontrolę. Wątpliwość budzi więc miejsce wybicia dukata z 1752 roku. Prawdopodobnie jego emisja nastąpiła w Wiedniu,
choć część źródeł podaje mennicę w Nysie. Kolejnym argumentem, iż monetę bito w Wiedniu, jest wybita na dukacie litera D
pod popiersiem biskupa. Należała ona do wiedeńskiego rytownika Donnera.
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II-

10.000,-

292

wrocław - miasto
Ferdynand I (1527–1564)
292. Dukat, 1559, Wrocław; Aw: Pięciopolowa tarcza herbowa miasta Wrocławia, w otoku legenda i data;
Rw: Postać św. Wacława stojącego na wprost, w otoku legenda; Fr. 455, F.u.S. 3431; złoto, 3.55 g;
lekko gięty, ale ładnie zachowany, duże lustro mennicze.

W 1360 roku cesarz Karol VI nadał miastu Wrocław przywilej bicia złotych monet, w zamian za 2/3 zysku z tej działalności.
W 1517 roku miasto wyjednało wznowienie przywileju na 10 lat, zaś sześć lat później przywilej został bezterminowo
przedłużony. Ludwik Jagiellończyk, by wspomóc miasto, zubożone wojną handlową z Polską, zrzekł się udziału w zyskach z
emisji. Rada Miejska, niezwłocznie po otrzymaniu przywileju, uruchomiła nowy warsztat zajmujący się przetopem i emisją
monety złotej, bitej na stopę węgierską. W 1526 roku, w bitwie pod Mohaczem, zginął Ludwik Jagiellończyk. Spowodowało to
przejście ziem śląskich w ręce Habsburgów. Rada miejska, korzystając z zamieszania, nadal nie odprowadzała stosownego
podatku. Okazało się jednak, że nowy władca zamierza prowadzić twardą politykę fiskalną. By ułaskawić władcę, Rada
wyemitowała dzieięciodukatówki, które przekazała Ferdynandowi I podczas jego pobytu we Wrocławiu. Od 1529 roku władze
Wrocławia czyniły starania, by uzyskać zgodę na bicie złotych monet na stopę reńską zamiast dotychczasowej węgierskiej.
Mimo tego, czeskie władze wydawały wyraźny zakaz zmiany stopy menniczej. Mimo to, w 1531 i 1534 roku, Rada Miejska
wyemitowała goldguldeny na stopę reńską. Niewielka emisja prawdopodobnie miała podkreślić samodzielność miasta jako
emitenta. W 1546 roku, na żądanie stanów śląskich, Ferdynand I zrównał śląski system monetarny z czeskim, co dodatkowo
potwierdził w traktacie praskim z 1549 roku. Ordynacja augsburska, wprowadzona dziesięć lat później, ostatecznie
ujednoliciła stopę menniczą obowiązującą na terenie cesarstwa.

II

20.000,-

III/III-

6.000,-

293

293. Talar, 1545, Wrocław; Aw: Pięciopolowa tarcza herbowa miasta Wrocławia, powyżej data, legenda
MONETA ARGENTEA WRATISLAVIENSIS; Rw: Lew czeski kroczący w lewo, legenda ECCE VICIT
LEO DE TRIBV IVDA; Davenport 8993, F.u.S. 3416, Kopicki 8808 (R3); srebro, 28.54 g; patyna.

Pierwsze śląskie talary pochodzą z królewskiej mennicy we Wrocławiu oraz z mennicy w Kłodzku (lata 1540–1541).
W następnym roku bił je także Fryderyk II Legnicki, a w roku 1543 pojawiają się pierwsze talary miasta Wrocławia, bite
specjalnym, miejskim stemplem. Ten, tak zwany, twardy talar (w przeciwieństwie do talara śląskiego, który był po prostu
wartością rachunkową w drobnej monecie obiegowej) utrzymywał się w stałej wartości i jakości kruszcu jako pieniądz
wielkiego handlu. Wraz z pogarszaniem się drobnej monety obiegowej, cena talara twardego rosła, osiągając apogeum
w latach dwudziestych siedemnastego wieku.
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294

295

LITeRATuRA NuMIzMATYczNA
KSIAzKI NuMIzMATYczNe

294. Lelewel joachim – Observations sur le type du moyen-âge de la Monnaie des pays-Bas; Bruxelles 1835;
72 strony + 4 tablice (w tym trzy składane); twarda oprawa introligatorska; notowania: A. Ryszard – Bibliografia
Numizmatyczna Polska str. 43; bardzo rzadki, nakład jedynie 100 egzemplarzy, bardzo ładnie zachowany,
wewnątrz exlibris van J.J.A. Poley en F. Poley-Scheele.
295. jürgensen Thomsen christian – catalogue de la collection de Monnaies; Copenhague 1873–1876; trzytomowe
opracowanie, tom I (1873) – 354 strony, 4.124 pozycje, tom II (1874) – 318 stron, 4474 pozycji, tom III (1876) –
288 stron, 4.083 pozycje, dodatkowo 14 tablic; twarda oprawa introligatorska ze złoceniami na grzbietach;
notowania: M. Gumowski poz. 458, E.E. Clain-Stefanelli poz. 5.351; katalog wielkiego zbioru monet Christiana
Jürgensena Thomsena licytowanego po śmierci kolekcjonera; wśród pozycji m.in. monety polskie, śląskie
i krzyżackie; katalog opracowany w oparciu o źródła takich autorów jak J. Appel, H. Dannenberg, G. Dewerdeck,
J.T. Koehler, J. Lelewel, D. Madai, L. Mikocki, G. Radziwill, F. A. Vossberg, W. de Wellenheim;
minimalnie podniszczone okładki, rzadkie w komplecie.

296

296. Nohejlová-prátová emanuela – Košický poklad, Nález zlatých mincí 15.-17. století v Košicích r. 1935; Praha 1948;
359 stron + 16 tablic, oryginalna oprawa kartonowa; opis skarbu odnalezionego w 1935 roku podczas prac
budowlanych, składającego się z 2.920 monet, trzech złotych medali i złotego łańcucha, wśród nich około
155 monet polskich z okresu od panowania Zygmunta III Wazy do Jana Kazimierza, w tym bardzo rzadkie
dwudukatówki z mennicy wschowskiej, dukat z mennicy elbląskiej oraz monety Śląska, Pomorza, Torunia,
Gdańska i Królewca a także dukat z 1557 roku z mennicy gdańskiej oraz dukat z 1661 roku z mennicy elbląskiej;
bardzo ładnie zachowana.

KATALOGI AuKcYjNe

297. julius und Albert erbstein, Die Ritter von Schulthess-Rechberg’sche Münzen u. Medaillen-Sammlung,
Erste und Zwiete Abtheilung; Dresden 1868–1869; część I – 438 stron, 3.853 pozycji, 3 tablice; część II – 604 strony,
3.257 pozycji, 5 tablic; oba tomy w twardej oprawie introligatorskiej; notowania E.E. Clain-Stefanelli poz. 7972;
w pierwszej części zbiór monet i medali europejskich, w tym polskich, w większości talarów i dwutalarów;
w drugiej części zbiór monet i medali europejskich, w tym polskich (Elbląg, Gdańsk, Pomorze, Toruń, Ryga,
Wrocław), na uwagę zasługuje klipa półtoratalarowa z Elbląga oraz bardzo rzadkie talary ryskie;
przy każdej pozycji ręcznie dopisana cena końcowa, rzadkie, zwłaszcza w komplecie.
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1.000,-

900,-

297

250,-

1.800,-

298

299

298. Leopold Hamburger, catalog der Sammlung schön erhaltenen Thaler, Goldmünzen und Medaillen des Herrn
Cavaliere Giov. Bapt. Bursio aus Turin (z. Z. in Paris) ferner der bedeutenden Sammlung polnischer Münzen
des Herrn Grafen Heinrich Stecki, der seltenen Mittelaltermünzen und der kleinen Serie guter antiker Münzen
aus der Sammlung des seel. Freiherrn von Vogelstein und endlich der gewählten Sammlung seltener Thaler
mit gothischer Schrift und Portrait-Medaillen (aus 15. u. 16. Jahrhundert) des seel. Herrn Bibliothekar Zeisberg
in Wernigerode a/H.; Frankfurt a. M., 17.11.1873; 200 stron + 1 tablica opisujące 4.573 pozycji, twarda oprawa
introligatorska, dodatkowo kserokopia listy wynikowej; notowania: M. Gumowski poz. 450, A. Ryszard s. 84;
aukcja zbiorów monet i medali hrabiego Henryka Steckiego, Giovanni Bapt. Bursio z Turynu i Zeisberga
z Wernigerode, ogromna kolekcja monet, w tym około 1.800 monet polskich od Bolesława Chrobrego po XIX wiek,
a także około 100 monet rosyjskich; ładnie zachowane, wewnątrz nieliczne zaznaczenia ołówkiem.
299. Adolph Hess, catalog der nachgelassenen Sammlung des sel. Herrn Dr. Alexander Missong zu Wien, Sammlung
des Herrn Franz Falk u. a. Münzen und Medaillen des Mittelalters und der neuen Zeit. I. Abtheilung. (Kaiser
und Könige); Frankfurt a. M., 2.06.1885; 66 stron opisujących 1.543 pozycje, twarda oprawa introligatorska;
notowania: CNCE s. 279; aukcja monet i medali od czasów średniowiecza do XIX wieku, w tym monet polskich
od denara Bolesława Chrobrego do dukata powstańczego z 1831 roku, na uwagę zasługuje bardzo rzadka
półtoratalarówka Zygmunta III, jedno z nielicznych notowań przedwojennych tej monety;
podklejona pierwsza strona, ale bardzo ładnie zachowana pozycja.

300

301

1.000,-

900,-

300. Adolph Hess, catalog der nachgelassenen Sammlung des sel. Herrn Dr. Alexander Missong zu Wien, Sammlung
des Herrn Franz Falk u. a. Münzen und Medaillen des Mittelalters und der neuen Zeit. II. Abtheilung. (päpstliche,
geistliche und weltliche Fürsten, Städte, Italien, Niederlande und Schweiz.); Frankfurt a. M., 16.11.1885; 120 stron
opisujących 4.538 pozycji, twarda oprawa introligatorska, dodatkowo lista wynikowa; aukcja monet i medali od czasów
średniowiecza do XIX wieku, w tym monet polskich z Pomorza, Śląska, Wrocławia, Gdańska, Elbląga, Rygi
i Torunia; podklejona ostatnia strona listy wynikowej, bardzo ładnie zachowany katalog, bardzo rzadki.
900,301. Katalog ofertowy Zschiesche & Köder, Sammlung Otto Merseburger umfassend Münzen und Medaillen von Sachsen.
Albertinische und ernestische Linie; Leipzig, 1894; 198 stron + 2 tablice opisujące 4.689 pozycji, oprawa twarda
introligatorska; notowania: CNCE str. 278, E. E. Clain-Stefanelli poz. 9565; E. Kopicki str. 642; katalog ofertowy
obejmujący jeden z największych zbiorów Saksonii z cenami wyrażonymi w markach niemieckich, w tym ok. 550 monet
i medali polskich królów Augusta II i Augusta III; uniwersalny katalog, stosowany do dziś w większości domów
aukcyjnych; zaznaczenia i uwagi w tekście, bez większej szkody dla tekstu, na końcu doklejone kilka stron
z odręcznym opisem znaków menniczych, bardzo ładnie zachowany i rzadko spotykany w handlu.
900,-

100

302

303

302. Katalog aukcyjny Adolph Hess Nachf., Gustav Adolph, König von Schweden. Münzen und Medaillen.
Sammlung des Herrn Dr. Ludwig Schultze in Hamburg; Frankfurt a. M., 3.02.1896; 50 stron + 3 tablice
opisujące 770 pozycji, dodatkowo lista wynikowa; notowania: CNCE 2003 str. 280, E.E. Clain-Stefanelli poz. 11654;
aukcja zbioru monet i medali Ludwiga Schultze, w tym rzadkich talarów Rygi, Rewla oraz bardzo szczegółowo
opisanych monet Elbląga od szelągów, groszy, półtoraków do talarów, wśród których lot monet z Elbląga sprzedany
w całości za 300 marek; podklejony grzbiet, przebarwienia, ale bardzo ładnie zachowany.
303. Brüder egger, Auctions-catalog der von dem verstorbenen Herrn Karl Latour v. Thurmburg k. k. Hofrath
und Director der k. k. Lotto-Direction i. p. in wien hinterlassenen Münzen- und Medaillen-Sammlung.
Erste Abtheilung: Griechen • Römer • Oesterreich-Ungarn (Böhmen, Ungarn, Siebenbürgen etc.) • Russland •
Polen • Portugal • Spanien • Frankreich • England • Dänemark • Norwegen • Schweden • Balkanstaaten; Wien,
21.11.1898; 95 stron + 2 tablice opisujące 3.500 pozycji, twarda oprawa introligatorska, dodatkowo lista wynikowa;
zbiór monet z kolekcji Karla Latour’a, w tym ponad dwustu monet polskich od XI do XIX wieku oraz monet
rosyjskich od XVII do XIX wieku; podklejenia dolnych narożników kilku stron, podklejona i uzupełniona
ostatnia strona listy wynikowej, bardzo rzadki katalog.

304

1.100,-

900,-

305

304. H. S. Rosenberg, Auktions-catalog enthaltend Die Sammlung des Herrn R. Kaselovsky, Bielefeld.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder; Hannover, 25.11.1907; 178 stron + 10 tablic opisujących
2.738 pozycji, twarda oprawa introligatorska; notowania: CNCE 2003 str. 280; aukcja zbioru monet i medali,
w tym polskich bitych za czasów Zygmunta Starego, Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV,
Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego i Augusta III, głównie dukaty
i donatywy z Gdańska, talary z Elbląga i Torunia; bardzo ładnie zachowany.
305. Brüder egger, Münzen und Medaillen. Deuschland: Geistliche, Herren und Städte. Russland, polen,
Dänemark, Schweden, Niederlande, etc.; Wien, 7.01.1909; 47 stron + 3 tablice opisujące 1.548 pozycji,
oryginalna oprawa kartonowa; katalog zawierający monety i medale Niemiec, Rosji, Danii, Szwecji, Niderlandów
oraz Polski od czasów Zygmunta Starego do Księstwa Warszawskiego, wśród których bardzo rzadki
dukat litewski Stefana Batorego z 1586 roku; bardzo ładnie zachowany.

101

750,-

600,-

306

307

306. Otto Helbing, Auktions-Katalog enthaltend Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit
sowie eine numismatische Bibliothek. Nachlaβ des Herrn emil Fischer, Wien etc.; München, 09.05.1910;
292 strony + 17 tablic opisujących 6.501 pozycji, twarda oprawa introligatorska, dodatkowo kserokopia listy wynikowej;
notowania: CNCE 2003, str. 277; aukcja monet i medali ze zbioru Emila Fischera, w tym polskich od czasów
Bolesława Krzywoustego do XIX wieku. Na uwagę zasługuje m.in. nienotowane przez Czapskiego,
10 dukatów krakowskich, bez daty, Zygmunta III Wazy, sprzedane za 975 marek, ważną pozycją jest także
talar bydgoski bez daty Jana III Sobieskiego; delikatnie rozklejona oprawa, lekko naddarta strona tytułowa,
na stronie tytułowej stempel własnościowy, zachowane oryginalne przekładki między tablicami.
900,307. Adolph Hess Nachfolger, Doubletten des Kaiserlichen Münzcabinet der eremitage in St. petersburg.
Münzen und Medaillen verschiedener Länder; Frankfurt am Main, 29.05.1911; 142 strony + 14 tablic opisujących
2.835 pozycji, oryginalna oprawa kartonowa, dodatkowo kserokopia listy wynikowej;
notowania: E. E. Clain-Stefanelli poz. 11041, M. Gumowski poz. 236; zbiór monet i medali pochodzących
z Muzeum Ermitażu w Petersburgu, w tym ponad 500 monet polskich z okresu od XII do XIX wieku; rozklejony blok
przed ostatnią tablicą, ale całość zwarta, ładnie zachowany katalog, bardzo rzadki w handlu.
2.500,-

308

309

308. Albert Riechmann, Auktions-Katalog II enthaltend: I. Sammlung Max Weidinger-Wels. Medaillen des
15.–19. Jahrhunderts. II. Sammlung des Geheimrat N. Norddeutsche Münzen. Enthaltend reiche Serien der Bistümer
Halberstadt und Hildesheim, con Anhalt, Holstein, Schaumburg, der Städte pommerns, Danzig, elbing, Thorn,
Dortmund, Mühlhausen u. a.; Halles (Saale), 17.10.1911; 56 stron + 6 tablic opisujących 834 pozycje, twarda oprawa
introligatorska, dodatkowo kserokopia listy wynikowej; notowania: E. E. Clain Stefanelli poz. 14677;
aukcja zbioru monet i medali z różnych prowincji, m.in. miast Pomorza, Gdańska, Elbląga, Torunia i innych
obejmująca monety od czasów Zygmunta Starego do XIX wieku; ślady zagięcia górnych zewnętrznych
narożników stron, poza tym bardzo ładnie zachowany katalog.
900,309. Leo Hamburger, catalog Münzen und Medaillen Mittelalter und Neuzeit aus Verschiedenem Besitz.
Ganz hervorragend reiche Serien von wallenstein, Breisach, constanz, Hagenau und Thann, Kunstmedaillen
der pfalz, von Nürnberg etc. Viele Seltenheiten allersten Ranges; Frankfurt am Main, 23.10.1911; 109 stron + 26 tablic
opisujących 1.911 pozycji, oryginalna oprawa kartonowa, dodatkowo kserokopia listy wynikowej;
notowanie: J. Dutkowski „Złoto czasów dynastii Wazów” tom III str. 646; aukcja monet i medali, w tym największego
zbioru monet Księcia Frýdlantu i Żagania Albrechta von Wallensteina zawierającego nominały od najdrobniejszych
groszy do 10 dukatów; naderwana przednia okładka, niewielkie ubytki tylnej, na wewnętrznej stronie okładki
i grzbiecie książki wklejone exlibrisy Camillo Orlando.
1.000,-

102

310

311

310. Albert Riechmann, Auktions-Katalog III enthaltend Sammlung D. Siedler-Danzig, Münzen und Medaillen
der Städte Danzig – elbing – Thorn unter polnischer Oberhoheit.; Halle (Saale), 6.12.1911; 22 strony + 3 tablice
opisujące 279 pozycji, oryginalna okładka, dodatkowo kserokopia listy wynikowej;
notowania M. Gumowski poz. 443, CNCE str. 280; katalog zbioru monet i medali miasta Gdańska, Elbląga i Torunia
od XV do XVIII wieku, na okładce i wewnątrz stempel własnościowy; lekko naddarta okładka, ale ładnie zachowany
i bardzo rzadki
600,311. Dr. eugen Merzbacher Nachf., Münzen und Medaillen aller Länder: 1) Allgemeine Sammlung, dabei hervorragende
Goldmünzen und Raritäten aus dem Nachlasse eines elsässischen Amateurs. 2) Bayern und Pfalz, geistliche Münzen,
sowie eine grosse Zahl Porträtmedaillen aus dem Besitze eines Münchner Sammlers. 3) Münzen und Medaillen
von Sachsen aus dem Besitze eines österreichischen Aristokraten. München, 27.03.1912; 90 stron + 21 tablic
opisujących 1.475 pozycji, oryginalna kartonowa oprawa, dodatkowo karta z dodatkowymi pozycjami oferowanymi
na aukcji; katalog aukcji monet i medali, w tym polskich od czasów panowania Zygmunta Starego po XIX wiek,
wśród których próbny talar Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1766 roku; na okładce i stronie tytułowej stemple
własnościowe, w rogu 20. strony odciśnięty stempel z Diodakiem Newtoniuszem, ładnie zachowany katalog.
1.000,-

312

313

312. A. Riechmann & co., Auktions-Katalog XI enthaltend: Eine Reihe von hervorragend seltenen Münzen und Medaillen,
darynter viele Unika und unedierte Stücke; Halle (Saale), 04.03.1918; 34 strony + 17 tablic opisujących 159 pozycji,
oryginalna kartonowa oprawa, dodatkowo kserokopia listy wynikowej; aukcja bardzo rzadkich monet i medali,
w tym polskich i śląskich z medalem Zygmunta III o wadze 20 dukatów oraz półtalar Zygmunta III z mennicy toruńskiej,
oba numizmaty ujęte na tablicach; blok rozklejony przed ostatnią tablicą, ale całość zwarta, ładnie zachowany.
750,313. Leo Hamburger, Auktions-Katalog Münzen u. Medaillen. Sammlungen: Baron M. von R. in B., Eberhard von Claer,
Vilich, ✝ 1899., Der Brakteatenfund von Lichtenberg u. A.; Frankfurt a.M., 23.11.1920; 75 stron + 12 tablic
opisujących 1.492 pozycje, oryginalna oprawa; katalog m.in. jednego z większych zbiorów monet śląskich
czy skarbu brakteatów z Lichtenbergu; luźna okładka, bardzo ładnie zachowany.
600,-

103

314
314. Adolph e. cahn, Versteigerungs-Katalog No. 51, Sammlung Freiherr v. H. Hervorragende Münzreichen von Italien,
Portugal, Polen, Baltenland, Russland und Amerika.; Frankfurt am Main, 03.03.1924; 68 stron + 16 tablic opisujących
1.824 pozycje, oryginalna kartonowa oprawa; notowanie: E.E. Clain-Stefanelli poz. 11040; aukcja zbioru barona
von H. zawierająca monety i medale z Włoch, Portugalii, Polski, krajów bałtyckich, Rosji i Ameryki, wśród których
bardzo rzadki talar Stefana Batorego z 1583 roku z mennicy olkuskiej (Czapski nie notuje) oraz bardzo rzadko
wystawiany na aukcjach przedwojennych półtalar oblężniczy z 1577 roku z mennicy gdańskiej a także
monety rosyjskie od XV do XX wieku oraz rzadkie monety Rygi, Rewla i Kurlandii; podklejony grzbiet,
bardzo ładnie zachowany katalog.
315. Leo Hamburger, Sammlung Vogel. Abteilung III. Brandenburg-Preussen, Braunschweig; Frankfurt am Main,
19.01.1925; 56 stron + tablice 26–48 opisujące 2.406 pozycji; notowania: E.E. Clain-Stefanelli poz. 9285,
J. Dutkowski „Złoto czasów dynastii Wazów” Tom I str. 527; aukcja trzeciej części zbioru monet i medali
Hermanna Vogla zawierająca m.in. interesujące monety Królewca, w tym 10 dukatów z 1630 roku sprzedane
za 2.600 marek niemieckich (jedno z dwóch przedwojennych notowań); przy każdej pozycji ołówkiem dopisana cena,
lekko zagięte prawe górne narożniki stron, bardzo ładnie zachowany katalog.

316

316. Adolph e. cahn, Versteigerungskatalog 57. Münzen u. Medaillen aus dem Besitz des Germanischen
Nationalmuseum Nürnberg; Frankfurt a. M., 26.10.1926; 166 stron + 37 tablic opisujących 2.452 pozycje,
twarda oprawa introligatorska, wewnątrz zachowana oryginalna okładka; aukcja monet i medali ze
zbiorów Germanischen Nationalmuseum w Norynberdze, w tym m. in. monet Śląska, Gdańska, Królewca,
rzadkiego talara Władysława IV z mennicy toruńskiej oraz wyjątkowego talara z Krosna;
przybrudzona oryginalna okładka, rozklejony blok przed ostatnią tablicą, ale całość ładnie zachowana.
317. Adolf Hess Nachfolger, Sammlung Vogel. Oesterreich-Ungarn • Russland • Polen • Baltische Provinzen • Dänemark •
Nordwestdeutschland; Frankfurt am Main, 28.11.1927; 135 stron + 32 tablice opisujące 2.800 pozycji,
twarda oprawa introligatorska; notowania: E. E. Clain-Stefanelli poz. 11230, CNCE 2003 str. 281; zbiór monet i medali
austro-węgierskich, rosyjskich, krajów bałtyckich i niemieckich oraz ponad 200 monet polskich z okresu od XII
do XIX wieku; tablice docięte do wymiarów bloku, bez większej szkody dla ilustracji, przy większości pozycji
dopisane ceny ołówkiem lub piórem, całość w bardzo ładnym stanie zachowania.

104

315

1.000,-

1.000,-

317

600,-

2.400,-

318

319

318. Otto Helbing Nachf., Aus dem Besitz eines bekannten norddeutschen Sammlers: Griechische Münzen u. Römische
Münzen / Drei emaillierte Goldkleinodien / Münzen u. Medaillen vieler Zeiten und Länder mit vielen Seltenheiten
auf allen Gebieten Ausbeute-Goldmünzen, Brandenburg-Preussen, Schlesien / Russische Gold- u. Platina-Münzen
aus dem Besitz eines französischen Sammlers / Schwalbach- und Reichs-Münzen Sammlung des ✝ Herrn Lehrer J. Beyl,
Würzburg / Die Numismatische Bibliothek eines rheinischen Sammlers; München, 20.03.1928;
178 stron + 58 tablic (+ jedna tablica barwna) opisujących 2.457 pozycji, twarda oprawa introligatorska z zachowaną
oryginalną przednią okładką; aukcja monet i medali, w tym m.in. polskich od czasów Zygmunta Starego do XIX wieku,
rosyjskich od XVII do XX wieku oraz dużej liczby monet śląskich; podniszczona oryginalna okładka, nieliczne zaznaczenia
ołówkiem w tekście, wklejony exlibris Feliksa Ścibałły, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.
319. Felix Schlessinger, Münz-Auktion Sammlung aus norddeutschen Besitz I. Abteilung: Kaiser- und Königreiche,
Geistliche und Städte; Polnische Münzen und Medaillen; Berlin, 11.11.1929; 58 stron + 18 tablic
opisujących 1.451 pozycji, oryginalna okładka, dodatkowo lista cen szacunkowych; notowania: CNCE str. 282;
katalog zawierający ponad 200 polskich monet, w tym m.in. talar (półkopek) z 1564 roku i próbny talar
Stanisława Augusta (według stempla Morikofera); lekko naddarty grzbiet, ładnie zachowany katalog.

320

321

900,-

750,-

320. Adolph e. cahn, Versteigerungskatalog Nr. 66. I. Sammlung Antiker Münzen: Griecher, Römer, Byzantiner
und Barbarenmünzen Nachlaβ eines ausländischen Adligen. II. Sammlung Russischer Münzen enthaltend viele
Seltenheiten, z. Teil aus nordischem Besitz. III. Münzen und Medaillen Europäischer Länder aus verschiedenem Besitz.
Frankfurt am Main, 06.05.1930; 160 stron + 47 tablic opisujących 2.483 pozycje, oprawa introligatorska z zachowaną
oryginalną okładką, dodatkowo odbitka maszynopisu listy cen szacunkowych; aukcja monet i medali, w tym około
250 rosyjskich z okresu X do XIX wieku oraz około 40 polskich, wśród których rzadkie monety z Elbląga, Królewca,
Pomorza i Torunia; podklejone krawędzie listy szacunkowej, poza tym bardzo ładnie zachowany,
niezwykle rzadki katalog.
750,321. Adolph Hess Nachfolger, Katalog 204. Russische Münzen des 19. und 20. Jahrhunderts. Dubletten russischer Museen.
Die Sammlung wurde in Moskau durch die Herren Sachverständigen für Numismatik Experten A. Tolmatscheff-Sosnowski
und Numismatiker A. Werschinin zussamengestellt.; Frankfurt am Main, 18.02.1931; 62 strony + 8 tablic opisujących
2.473 pozycje, twarda oprawa introligatorska, dodatkowo kserokopia listy wynikowej;
notowanie: E. E. Clain-Stefanelli poz. 11222; aukcja zbioru monet rosyjskich i polsko-rosyjskich;
wewnątrz wpisane ceny szacunkowe (?), pięknie zachowany i bardzo rzadki katalog.
2.400,-

105

322

323

322. Robert Ball Nachf., Versteigerungs-Katalog Antike / Mittelalter / Neuzeit; Berlin, 23.03.1931; 75 stron + 16 tablic
opisujących 1.791 pozycji, oryginalna kartonowa oprawa, dodatkowo lista szacunkowa; aukcja monet m. in. śląskich,
wśród których na uwagę zasługuje 10 dukatów z 1616 roku z Oleśnicy, moneta wybita stemplem dwutalarówki,
oszacowana na 2.000 marek oraz 5 dukatów z 1602 roku z mennicy Złoty Stok, wybita stemplem półtalarówki,
są to jedyne przedwojenne notowania obu tych monet; naddarcie grzbietu, zachowane przekładki między tablicami,
całość w bardzo dobrym stanie.
323. Robert Ball Nachf., Versteigerungs-Katalog der Sammlung Bernhard Heilbrunn ✝ Gotha. Münzen von Sachsen,
Goldmünzen und Raritäten; Berlin, 05.10.1931; 65 stron + 20 tablic opisujących 2.024 pozycji, oryginalna
oprawa kartonowa, dodatkowo lista szacunkowa; aukcja złotych monet Saksonii wśród których czterodukatówka
Augusta II z 1711 roku z Drezna oraz sześciodukatówka Augusta III z 1742 roku z Drezna (jedno z dwóch
przedwojennych notowań tej monety); nieliczne zaznaczenia w tekście, delikatnie przetarty grzbiet,
nieświeże krawędzie stron, ale ładnie zachowana pozycja z zachowanymi przekładkami tablic.

324

325

600,-

600,-

324. Adolph e. cahn, Versteigerungs-Katalog 73. Sammlung schlesischer Münzen und Medaillen des Herrn Fritz Löffer,
Breslau; Frankfurt am Main, 29.02.1932; 103 strony + 12 tablic opisujących 2.333 pozycji, twarda oprawa introligatorska,
dodatkowo część listy szacunkowej (pozycje 1–741 oraz 1.617–2.333); notowania: E. E. Clain-Stefanelli poz. 9588,
J. Dutkowski „Złoto czasów dynastii Wazów” tom III str. 646; katalog aukcji jednego z większych przedwojennych
zbiorów monet śląskich należącego do Fritza Löfflera; przy wszystkich pozycjach dopisane ceny osiągnięte (?),
tablice przycięte do formatu katalogu, bez większej szkody dla ilustracji, pięknie zachowany katalog, rzadki w handlu.
750,325. Ludwig Grabow, Versteigerungskatalog Nr. XI. Münzen und Medaillen. I. Sammlung Wewer, Paderborn.
Spezialsammlung Paderborn und Corvey usw. II. Münzen und Medaillen des Mittelalters und der Neuzeit aus dem Besitz
von A. Rostock, 14–17.09.1938; 79 stron + 28 tablic opisujących 1.915 pozycji, oryginalna oprawa kartonowa,
dodatkowo niekompletna lista szacunkowa (pozycje 1–732 oraz 1.560–1.915); notowania: CNCE 2003 str. 281;
aukcja monet i medali, w tym polskich ze Śląska, Pomorza oraz rosyjskich, wśród których ważną pozycją jest
unikalny dwutalar z 1614 roku z mennicy bydgoskiej, ujęty na tablicy; niewielkie naddarcie przedniej okładki,
całość w bardzo dobrym stanie zachowania.
750,-

106

326

327

326. Otto Helbing Nachf., Versteigerungs-Katalog 85. 800 Goldmünzen. Römisch-Deutsches Reich, Österreich etc.
Münzen und Medaillen des In- und Auslandes Geistlichkeit, Braunschweig, Personenmedaillen, Marken
und Rechenpfennige. Literatur; München, 24.03.1942; 132 strony + 24 tablice opisujące 3.348 pozycji,
oryginalna kartonowa oprawa, dodatkowo lista szacunkowa oraz firmowa koperta z listem; katalog aukcji
800 złotych monet z różnych krajów europejskich wśród których na uwagę zasługuje pozycja 1229 –
dwudukatówka z 1661 roku z mennicy lwowskiej (jedyne notowanie monety tego typu na aukcji przed 1945 rokiem);
luźna okładka z podklejonym grzbietem i złamanymi rogami, wnętrze w stanie dobrym.
327. Gerhard Hirsch, Auktion 72. Silesia in nummis; München, 11.05.1971; 47 stron + 22 tablice opisujące 841 pozycji,
oryginalna okładka, dodatkowo kserokopia listy wynikowej; notowania: E. E. Clain-Stefanelli poz. 9589;
jedna z większych kolekcji śląskich monet i medali; drobne zagięcia okładki, ale bardzo ładnie zachowana pozycja.

750,250,-

329

328

328. American Auction Association, Bowers and Ruddy Galleries, Inc., The Dr. Curtis R. Paxman Collection and other
important properties including the rev. Henry j. Nagorka collection of coins of poland; Los Angeles, 04–06.11.1974;
176 stron opisujących 2.211 pozycji, oryginalna okładka, dodatkowo kserokopia listy wynikowej;
notowania: E. E. Clain-Stefanelli poz. 8014; katalog aukcji monet z kolekcji m.in. Henryka J. Nagórki, wśród których
wiele znakomitych pozycji polskiej numizmatyki: talary, dukaty, medale królewskie; luźna karta ze stronami 81–82
i rozklejonym blokiem, naddarty grzbiet, całość w dobrym stanie zachowania.
329. Galerie des Monnaies, 1980 Auction Sale. coins of the world. The Sawicki collection of polish coins and Medals,
Coins of the Spanish World, Coins of Asia, Africa and Europe; New York, 11–13.02.1980; pozycje 1–539, 1.000–2.632,
3.000–3.418, dodatkowo kserokopia listy wynikowej; notowania: CNCE 2003 str. 280; katalog aukcji zbioru
Józefa Sawickiego, jednej z większych kolekcji polskich monet i medali z okresu od średniowiecza do XX wieku,
wśród pozycji na szczególną uwagę zasługuje 60 dukatów z 1621 roku z mennicy bydgoskiej; lekko przetarta okładka,
ale pozycja w bardzo ładnym stanie.

107

300,-

600,-

330

331

330. Sotheby & co., The Brand collection [part 1] – Roman and European Coins, From the Collection of Virgil M. Brand,
Sold by Order of the Executors of The Estate of Jane Brand Allen; Zurich, 1.07.1982; 377 pozycji, oryginalna kartonowa
okładka ze skrzydełkami, dodatkowo lista szacunkowa i ulotka reklamowa; notowania: CNCE str. 276;
aukcja słynnej kolekcji Virgila M. Branda, w tym monet polskich, śląskich i pomorskich; każda pozycja z ilustracją,
rzadki i poszukiwany katalog.
331. Sotheby & co., The Brand collection [part 4] – Russian and Polish Coins, From the Collection of Virgil M. Brand,
Sold by Order of the Executors of The Estate of Jane Brand Allen; Zurich, 3.11.1983; 459 pozycji + 21 tablic,
oryginalna oprawa ze skrzydełkami, dodatkowo lista szacunkowa; aukcja czwartej części słynnej kolekcji monet i medali
europejskich Branda – monet rosyjskich od początku XV do początku XX wieku i polskich od początku XI
do XVIII wieku; bardzo ładnie zachowany.

332

300,-

300,-

333

332. Glendining’s, polish Historical Medallions and coins, The Andrew c. zabriskie collection, English and Foreign
Coins, Historical Tokens and Medallions; London, 15.03.1989; 50 stron + 24 tablice opisujące 473 pozycje,
oryginalna okładka, dodatkowo kserokopia listy wynikowej; aukcja ciekawej kolekcji polskich medali i monet
Andrew C. Zabriskiego (Andrzeja Zaborowskiego) z USA; wśród oferowanych pozycje z okresu od czasów
panowania Zygmunta III Wazy do początku XIX wieku; bardzo ładnie zachowany.
333. Hess-Divo AG, Auktion 288. Goldmünzen von Danzig; Zurich, 24.10.2001; 56 stron opisujących 69 pozycji,
oryginalna twarda oprawa, dodatkowo lista wynikowa; największa powojenna aukcja gdańskich złotych monet,
od Zygmunta II Augusta do Augusta III – 69 złotych dukatów i ich wielokrotności, każda moneta z opisem i ilustracją;
bardzo ładnie zachowany.

108

250,-

250,-

334

335

BANKNOTY

336

pOLSKA

Insurekcja Kościuszkowska (1794)
334. 10 złotych, 8.06.1794; seria D, numeracja 32216, podpisy: Michał Pągowski (dowódca Regimentu Grenadierów
Lubelskich) oraz Tomasz Staniszewski (kupiec warszawski); papier bez firmowego znaku wodnego;
Lucow 21 (R2), Miłczak A2; niewielkie zabrudzenie drukarskie, złamanie w lewym dolnym rogu,
ale pięknie zachowany egzemplarz bez naderwań, bardzo wyraźnie zachowana sucha pieczęć.
II+
335. 25 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 29242, papier bez znaku wodnego; Lucow 25 (R1), Miłczak A3;
złamanie w pionie i na trzech rogach, ale dość ładnie zachowane.
II
336. 50 złotych, 8.06.1794; seria B, numeracja 30210, papier bez znaku wodnego; Lucow 30e (R2) – ilustrowane
w katalogu kolekcji, Miłczak A4; ciekawe, plamiste, lecz naturalne przebarwienie papieru,
wyśmienicie zachowany banknot wraz z certyfikatem z kolekcji Lucow.
I-

2.500,1.500,4.000,-

337
powstanie Listopadowe (1830–1831)
337. Asygnata skarbowa na 500 złotych, 1831; numeracja 4881, podpisy Aleksander Owocki, Leon Dembowski,
Hilary Ostrowski; Lucow 197 (R4), Moczydłowski PL3 (R); złamana w prawym dolnym rogu,
ale rzadka i pięknie zachowana.

109

I-

3.000,-

338

338. Asygnata skarbowa na 1.000 złotych, 1831, z podpisem ministra Leona Dembowskiego i dwóch dyrektorów;
Lucow 198 (R6), Moczydłowski PL4; złamania i lekko postrzępione marginesy, najrzadsza z asygnat okresu
Powstania Listopadowego, o najwyższym nominale, dotychczas notowane trzy egzemplarze: 1. egzemplarz
ze zbioru Wacława Dąbrowskiego, obecnie w kolekcji J. Lucow, 2. egzemplarz publikowany w książce
„100-lecie Banku Polskiego” ze zbioru Edwarda Neprosa. 3. egzemplarz na 69. aukcji WCN.

III+

15.000,-

zabór rosyjski (1831–1864)
339. 1 rubel srebrem, 1858; seria 74, numeracja 4353995, podpisy prezesa i dyrektora banku B. Niepokoyczycki
i F. Szymanowski, na stronie odwrotnej odręczny podpis tuszem; Lucow 176 (R4) – ilustrowane w katalogu kolekcji,
Miłczak A45ca; wielokrotnie złamany, ale bez naddarć, plamka na pieczęci, dwie podlepki na odwrocie,
banknot wraz z certyfikatem z kolekcji Lucow.
IV+

10.000,-

339

Banknoty, w latach pięćdziesiątych XIX wieku były już w pełni wymienialne na pieniądz kruszcowy, co sprawiło że zostało ich
na rynku niewiele, czyniąc je wyjątkowo rzadkimi.
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341

340

Ostbank für Handel und Gewerbe, Darlehnskasse Ost, posen
340. 50 kopiejek, 17.04.1916, Poznań; bez oznaczenia serii i numeracji, wariant z krótszą klauzulą i większym
drukiem na stronie odwrotnej; Miłczak P2d, Ros. 458c; pięknie zachowany banknot w opakowaniu firmy PMG
nr 6030323-094, z oceną 64 EPQ Choice Uncirculated.
341. 3 ruble, 17.04.1916, Poznań; seria U, numeracja 169657, odmiana z krótszą klauzulą na stronie odwrotnej;
Miłczak P4b, Ros. 460b; wyśmienity banknot w opakowaniu firmy PMG nr 6030813-041,
z oceną 67 EPQ Superb Gem Unc.

342

I

600,-

I

800,-

I

800,-

I

2.000,-

343

Darlehnskasse Ost, Kowno
342. 20 marek, 4.04.1918, Kowno; seria B, numeracja 523936; Miłczak K5, Ros. 468; piękny banknot w opakowaniu
firmy PCGS nr 80854964, z oceną 64 PPQ Very Choice New.
343. 1.000 marek, 4.04.1918, Kowno; seria A, numeracja sześciocyfrowa 190925; Miłczak K8a, Ros. 471a;
wyśmienicie zachowany banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1529510-032, z oceną 65 EPQ Gem Uncirculated.

111

344
345

Generalne Gubernatorstwo warszawskie (1915–1918)
344. 1/2 marki polskiej, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 0000000, z czerwonym, obustronnym nadrukiem
MUSTER; Lucow 250 (R7), Miłczak 1Wa, Ros. 439; kilka złamań, mikroskopijne naddarcie na dolnym
marginesie, rzadki banknot.
III+
345. 1/2 marki polskiej, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 6446092; Lucow 251 (R2), Miłczak 1a, Ros. 439.a;
pięknie zachowany banknot w opakowaniu firmy GDA nr ZGDA000000 79-351, z oceną 66 Gem Uncirculated. I

1.000,300,-

347

346

346. 1 marka polska, 9.12.1916; „jenerał”, seria A, numeracja 0000000, z czerwonym, obustronnym nadrukiem
MUSTER; Lucow 253 (R7), Miłczak 2Wa, Ros. 440; złamana w pionie, kilka ugięć papieru, a prawy górny
rożek złamany, na lewym marginesie pozostałości po oderwaniu z klasera, ale bardzo rzadki banknot.
347. 10 marek polskich, 9.12.1916; „Generał”, „biletów”, seria A, numeracja 4615162; Lucow 292 (R3),
Miłczak 13b, Ros. 453; ślad po przegięciu w pionie, trzy minimalne ugięcia oraz minimalne przebarwienie
papieru z prawej strony, ale banknot w bardzo ładnym stanie zachowania.

II Rzeczpospolita polska (1918–1939)
emisje przed reformą Władysława Grabskiego
348. 500 marek polskich, 15.01.1919; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 312 (R8), Miłczak - patrz 17;
wyjątkowo rzadki, pierwsza emisja banknotu „wolnej Polski”, wyśmienity stan zachowania,
egzemplarz z kolekcji Lucow.
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III+/IIII+

1.000,500,-

348
I

12.500,-

349

350

349. 5 marek polskich, 17.05.1919; seria IP, numeracja 579978, papier ze znakiem wodnym „plastry miodu”;
Lucow 330 (R2), Miłczak 20c; minimalne ugięcie prawego dolnego rożka, zagniotka na lewym marginesie,
ale pięknie zachowane.
350. 1.000.000 marek polskich, 30.08.1923; seria M, numeracja 721897; Lucow 453 (R4), Miłczak 37a;
małe zagniecenia na marginesie, złamany prawy dolny róg, minimalne przebarwienia papieru dolnego
marginesu, ale pięknie zachowane.

I/II-

300,1.000,-

351

351. 1.000.000 marek polskich, 30.08.1923; seria A, numeracja 8749032; Lucow 452 (R4), Miłczak 37b;
kilka pomniejszych załamań, ale mimo defektów, bardzo ładnie zachowane, egzemplarz z kolekcji Lucow.

I-/II+

800,-

352

352. 5.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria B, numeracja 2463411; Lucow 456 (R5), Miłczak 38;
małe zagniecenia na prawym marginesie, ale pięknie zachowane.
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I/I-

1.250,-

353

353. 10.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria A 123456 / A 789000; obustronnie czerwony nadruk
Bez wartości / WZÓR / Bez wartości, dwukrotnie perforowane; Lucow 457a (R6), Miłczak 39Wb;
złamane i ugięte w pionie, ale dość ładny egzemplarz dużej rzadkości.

II

750,-

I-

2.500,-

II/II-

2.500,-

I-/II+

3.000,-

354

354. 10.000.000 marek polskich, 20.11.1923; seria BX, numeracja 285440; Lucow 459 (R5), Miłczak 39b;
banknot bez złamań, kilka zagięć, ale piękne i rzadkie w tym stanie zachowania, egzemplarz z kolekcji Lucow.

355

355. Przekaz na 50.000.000 marek polskich, 20.11.1923; numeracja 0349341, czerwony nadruk
Bez wartości / WZÓR / Bez wartości, dwukrotnie perforowane; Lucow 464 (R6), Miłczak 40Wc,
Moczydłowski B20; złamany w pionie, przy lewym marginesie dwie dziurki po zszywce,
przy górnym jedna, papier wartościowy dużej rzadkości w przyzwoitym stanie zachowania.

356

356. Przekaz na 100.000.000 marek polskich, 20.11.1923; numeracja 0161352, czerwony nadruk
Bez wartości / WZÓR / Bez wartości, dwukrotnie perforowane; Lucow 468 (R6), Miłczak 41Wc,
Moczydłowski B21; zagniecenia i drobne ugięcia papieru, ale bez złamań, piękna prezencja, bardzo rzadki.
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357

358

359

emisje po reformie Władysława Grabskiego
357. 20 groszy, 28.04.1924; bez oznaczenia serii i numeracji; Lucow 702 (R2), Miłczak 45; piękny banknot
w opakowaniu firmy PMG nr 1907739-016, z oceną 63 Choice Uncirculated.
358. 1 złoty, 28.02.1919; seria dwucyfrowa 40.A, numeracja 053593; Lucow 563 (R3), Miłczak 47b;
drobne zagniecenia, banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1907739-023, z oceną 58 Choice About Unc.
359. 2 złote, 28.02.1919; seria jednocyfrowa 2.A, numeracja 084069; Lucow 566 (R5), Miłczak 48a;
złamane w pionie, rzadki banknot w opakowaniu firmy PMG nr 6030258-002, z oceną 35 Choice Very Fine.

I

400,-

II+

600,-

III

1.000,-

III

2.500,-

II+

1.000,-

361

360

360. 5 złotych, 28.02.1919; seria jednocyfrowa 6.A., numeracja 016819; Lucow 571 (R5), Miłczak 49a;
złamania w pionie, bardzo rzadki banknot w opakowaniu firmy PMG nr 6030426-035,
z oceną 35 Choice Very Fine.
361. 100 złotych, 28.02.1919; seria A, numeracja 6244340; Lucow 588 (R2), Miłczak 53; lekko złamane
w pionie oraz na lewym górnym rożku, ale bardzo ładny banknot w opakowaniu firmy PMG nr 6030293-019,
z oceną 58 Choice About Unc.
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362

362. 5.000 złotych, 28.02.1919; seria A, numeracja 268021, po obu stronach ukośny nadruk „WZÓR”
oraz dwukrotny poziomy „Bez wartości”; Lucow 601 (R5), Miłczak 56Wa; defekt papieru na prawym
marginesie, rzadki banknot w opakowaniu PMG nr 1815253-021, z oceną 61 Uncirculated.

I-/II+

3.000,-

363
363. 5 złotych, 15.07.1924; seria II EM–B, numeracja 538141; Lucow 604 (R5), Miłczak 57; liczne złamania,
przybrudzenia papieru, banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1907739-024, z oceną 25 Very Fine,
bardzo rzadki nawet w tym stanie zachowania.

III/IV

2.500,-

364
364. 10 złotych, 15.07.1924; II emisja, seria C, numeracja 354963; Lucow 606 (R6) – ale nie notuje tej serii,
Miłczak 58a; złamania w pionie oraz w poziomie, naddarcie na prawym marginesie,
ale wyjątkowo rzadki banknot.
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IV+

8.000,-

365. 20 złotych, 15.07.1924; II emisja, seria A, numeracja 4550362; Lucow 612 (R7), Miłczak 59a;
kilka złamań w pionie, jedno w poziomie, minimalnie postrzępiony dolny margines, banknot w opakowaniu
firmy PMG nr 1907744-003, z oceną 25 Very Fine, bardzo rzadkie już w tym stanie zachowania.

365
III-

5.000,-

II

1.250,-

366

366. Druk offsetowy strony odwrotnej projektu banknotu 50 złotych, emisji 28.08.1925; na dolnym marginesie
ZYGMUNT KAMIŃSKI INV. ET DEL. WARSZAWA 1925, druk na cienkim kartonie 353 x 264 mm,
wykonany we wstępnej fazie projektowania banknotu, przed wykonaniem docelowej matrycy do druku;
podobny druk, ale banknotu o nominale 20 złotych emisji z 1.03.1926 notuje Lucow pod nr 626 (R9);
miejscowe złamania, ale egzemplarz ładnej prezencji i bardzo rzadki.
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367

367. 50 złotych, 11.11.1936; Józef Dąbrowski, seria AM, numeracja 1201382; Lucow 689 (R7), Miłczak 77a;
piękny egzemplarz, jeden z najlepiej zachowanych na rynku kolekcjonerskim, niewielkie pofalowania
papieru będące cechą druku „na mokro”, jeden z najrzadszych banknotów II Rzeczypospolitej Polskiej.

W drugiej połowie lat 30. XX wieku postanowiono przygotować, ujednoliconą graficznie i tematycznie, nową emisję
banknotów. Prace nad wyższymi nominałami (20 i 50 złotych), powierzono grafikowi Wacławowi Borowskiemu, natomiast
płyty do druku przygotował Włodzimierz Vacek. Wykonanie powierzono Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych SA
w Warszawie, a osobą odpowiedzialną za cały projekt był dyrektor techniczny PWPW Karol Chybiński. Po licznych próbach,
dopiero w 1939 roku udało się wykonać banknoty 50-złotowe, a dostawa do Banku Polskiego, w skromnej ilości, miała
miejsce w pierwszych dniach września 1939 roku. Niestety, nie zdążono oficjalnie wprowadzić go do obiegu, ale nieduża
część z 2.000 dostarczonych sztuk, została wypuszczona przez Bank.

II+

15.000,-

369

368

368. 1 złoty, 1.10.1938; seria IH, numeracja 7194283; Lucow 719 (R3) – dołączone do kolekcji po wydrukowaniu
katalogu, Miłczak 78b; wyśmienity stan zachowania banknotu, egzemplarz z kolekcji Lucow.
wolne Miasto Gdańsk (1920–1939)
369. 10.000 marek, 20.03.1923; numeracja 095760; Miłczak G5, Jabł. 3729, Podczaski WD-101.C.1, Ros. 796;
małe ugięcie na górnym marginesie, lewy i prawy dolny rożek lekko złamany, po jednej zagniotce
na marginesie górnym oraz lewym, ale bardzo ładnie zachowane i rzadkie.

I

800,-

I-

1.000,-

I

3.000,-

370

Bank polski na emigracji (1939–1952)
370. 50 złotych, 15.08.1939; seria A, numeracja 012345, czerwony ukośny nadruk „WZÓR”; Lucow 1036 (R5),
Miłczak 84Wc; na lewej części banknotu produkcyjne zmarszczenie papieru, ale piękny i bardzo rzadki banknot.
5 września 1939 roku, Bank Polski ewakuował się do Francji. Po przybyciu do Paryża, władze Banku, w grudniu 1939 roku,
podjęły decyzję o przygotowaniu nowej emisji banknotów. Planowano wprowadzić je do obiegu po zakończeniu II wojny
światowej. Datę i miejsce emisji umownie podano jako Warszawa, dnia 15 sierpnia 1939 roku. Projekty banknotów wykonali
francuscy graficy: Edmund Dulac, Eduard Meronti i Clement Serveau. Dużą część emisji zniszczono w czasach powojennych.
Oferowany egzemplarz jest próbnym drukiem banknotu pięćdziesięciozłotowego.
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371

371. 100 złotych, 15.08.1939; seria K, numeracja 043013; Lucow 1044 (R6), Miłczak 85;
minimalne zagniecenia papieru, ale bardzo rzadki i pięknie zachowany banknot.

I

4.000,-

I

4.000,-

I

250,-

I

250,-

I/I-

500,-

372

372. 20 złotych, 20.08.1939; numeracja 0000000, czerwony ukośny czerwony nadruk „WZÓR,
trzykrotna perforacja w centralnej części; Lucow 1053 (R5), Miłczak 87Wf;
minimalne zafalowania papieru, ale pięknie zachowane i rzadkie.

373

374

pieniądze II wojny światowej (1939–1945)
Bank emisyjny w polsce
373. 1 złoty, 1.03.1940; seria C, numeracja 6160819; Lucow 766 (R2), Miłczak 91, Ros. 571;
rzadki, wyśmienicie zachowany egzemplarz.
374. 2 złote, 1.03.1940; seria A, numeracja 8569544; Lucow 770 (R2), Miłczak 92, Ros. 572;
rzadkie, wyśmienicie zachowane.
375. 5 złotych, 1.03.1940; seria A, numeracja 4142544; Lucow 773 (R3), Miłczak 93, Ros. 573;
minimalne zagniecenia na górnym marginesie, ale pięknie zachowany banknot.
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375

376

376. 10 złotych, 1.08.1941; seria A, numeracja 0000000, strona główna przedstawia kobietę i mężczyznę
w strojach rzymskich, natomiast na stronie odwrotnej widnieje popiersie Fryderyka Chopina,
projekt awersu i rewersu jednostronny, na osobnych kalkach; bardzo ciekawy, nieznany przed 2012 rokiem
projekt II emisji okupacyjnej, niewprowadzonego do obiegu banknotu. Ręcznie rysowany piórkiem,
z wklejkami giloszowymi, projekt rewersu nacięty przy umieszczaniu giloszy, razem 2 sztuki,
unikalne projekty banknotu.

I/II

15.000,-

377

379

378

Getto Łódzkie (1940–1944), Der aelteste der juden in Litzmannstadt
377. 50 fenigów, 15.05.1940; czerwona numeracja 863418; Lucow 851 (R1), Miłczak L1, Campbell 4201a,
Sarosiek GŁ1a; wyśmienicie zachowany banknot w opakowaniu firmy PMG nr 1818310-055,
z oceną EPQ 65 Gem Uncirculated.
378. 50 marek, 15.05.1940; numeracja 052049; Lucow 868 (R6), Miłczak L7b, Campbell 4207, Sarosiek GŁ7a;
górny lewy róg złamany, nieco zaokrąglone rożki, ale bardzo rzadkie w tak pięknym stanie zachowania.
Najwyższy z nominałów.

I

300,-

I-

5.000,-

Obóz koncentracyjny Sachsenhausen
379. Bon na 1 markę (1944); numeracja 929899 ✻, papier zielony, u dołu nadruk K.L.Sh. 7.44. 500 000.”,
nazwa drukarni: Möller, Oranienburg; Campbell 4062b1, Siemsen 162 (RR), Grabowski Sa 2d (RR);
delikatne ugięcia, ale pięknie zachowany, bardzo rzadki.

I-

2.500,-

Banknoty łódzkie, nie miały wartości poza gettem, a wydawane były w zamian za dewizy, złoto i biżuterię, którymi obrót był
zakazany.
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380

381

Stany zjednoczone Ameryki (uSA)
380. Legal Tender Note; 1 dolar, 1917; seria T 16599398 A, czerwona pieczęć, podpisy Speelman i White;
Friedberg 39; złamania w pionie oraz na rogach, ale banknot przyzwoitej prezencji.
381. Legal Tender Note; 2 dolary, 1917; seria B 59791222 A, czerwona pieczęć, podpisy Speelman i White;
Friedberg 60; złamane w pionie, prawy margines nieświeży, przybrudzony i z delikatnymi naddarciami,
ale przyzwoity egzemplarz.

382

300,-

III

250,-

IV

300,-

IV

600,-

II

1.250,-

IV

400,-

383

382. National currency; The First National Bank of city of New York - New York; 5 dolarów, 25.02.1903;
seria A 981049, niebieska pieczęć, podpisy Lyons i Roberts; Friedberg S-1339; złamania w pionie,
miejscowe przebarwienia i przybrudzenia papieru.
383. National currency; The Lake county National Bank of Libertyville - Illinois; 10 dolarów, 5.03.1903;
numeracja 9318, niebieska pieczęć, podpisy Lyons i Roberts; Friedberg S-1435; złamania w pionie,
przebarwienia przy marginesach, rzadki banknot.

384

III+

385

384. Gold certificate; 20 dolarów w złocie, 1922; seria K 86652946, żółta pieczęć, podpisy: Speelman i White;
Friedberg 1187; banknot złamany w pionie, piękny, rzadko spotykany w tym stanie zachowania.
385. National currency; The Farmers National Bank of Kittanning - pennsylvania; 20 dolarów, 4.01.1904;
numeracja 25399, niebieska pieczęć, podpisy: Lyons i Roberts; Friedberg S-1671; liczne złamania,
drobny ubytek prawego górnego rożka, rzadki banknot.
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386

387

386. National currency; First National Bank in Oshkosh - wisconsin; 20 dolarów, 17.01.1903;
numeracja 22772, niebieska pieczęć, podpisy Lyons i Roberts; Friedberg S-1682;
złamania w poziomie oraz pionie, rzadki banknot.
387. National currency; First National Bank in Detroit - Michigan; 100 dolarów, 22.04.1914;
numeracja 6250, niebieska pieczęć, podpisy: Parker i Burke; Friedberg S-1971; wielokrotnie złamane,
miejscowe, minimalne naddarcia papieru, rzadki, wysoki nominał.

IV+

500,-

IV-

800,-

389

388

pApIeRY wARTOŚcIOwe

pOLSKA
388. Towarzystwo Kredytowe ziemskie w warszawie; List zastawny na 20.000 złotych Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego utworzonego 13.06.1825; druk blanco, seria A; Moczydłowski K5 (RR); kilkukrotnie złożony,
miejscowe przebarwienia papieru, rzadki.
III
389. Towarzystwo Kredytowe ziemskie w warszawie; Wzorzec talonu z kuponami, kapitał 20.000 złotych,
niewypełniony blankiet z 14 kuponami, kupony półroczne na lata 1826-1833 do listu zastawnego, seria A;
Moczydłowski K5 (RR); kilkukrotnie złożone, drobne zagniecenia i przebarwienia papieru, rzadki.
III
390. Towarzystwo Kredytowe ziemskie w warszawie; Wzorzec talonu z kuponami, kapitał 20.000 złotych,
niewypełniony blankiet z 14 kuponami i suchą pieczęcią, kupony półroczne na lata 1826-1833 do listu zastawnego,
seria A; Moczydłowski K5 (RR); kilkukrotnie złożone, zagniecenia i przybrudzenia papieru, miejscowe,
małe naddarcia, rzadki.
III
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390
1.000,1.000,-

1.500,-

MeDALe

391

pOLSKA

Michał Korybut wiśniowiecki (1669–1673)
391. Medal na pamiątkę przymierza Polski i Austrii przeciwko Turkom Ottomańskim, 1670, autorstwa
Jana Höhna młodszego, Gdańsk lub Bydgoszcz; Aw: Popiersie Michała Korybuta w prawo, w zbroi
i płaszczu oraz wieńcu laurowym na głowie, niżej sygnatura IH, MICHAEL D • G • REX POL : M • D :
LIT : RUS : PRUS : MAS SAM : &C &C; Rw: Ukoronowany Orzeł w prawo, z tarczą z Pogonią na piersi,
obok niego ukoronowany dwugłowy Orzeł z tarczą Habsburgów na piersi, oba orły trzymają wstęgę, na której
CONCORDES PERENNENT•, nad orłami oko opatrzności, pod nimi glob unoszący się na falach,
z boków którego promieniejące słońce oraz gwiazda w półksiężycu, rogami skierowanym do dołu,
SACRO AQVILÆ NEXU COALESCUNT, AUSPICE COELO.; Chomyn 287 (tam późniejszy odlew
w brązie srebrzonym), Chełmiński 930, Gum-Medale 86, H-Cz. 2389 (R7), Kol. Gawrońskiego 49 (tam w brązie),
Mikocki 1723 (RRR), Raczyński 167, Szyszko-Czyżak 59 (tam w cynie), ZKW Medale 82;
srebro, 63.3 mm, 99.23 g; duża rzadkość, co notują Mikocki i Hutten-Czapski.
Jan Höhn młodszy, syn Jana Höhna starszego, był ostatnim z wielkich medalierów gdańskich. Jego umiejętności rytownicze
zyskały uznanie do tego stopnia, że 8 marca 1678 roku został nadwornym medalierem dworu pruskiego. Główną jego
specjalnością były widoki perspektywiczne (zwłaszcza miast) oraz portrety. Medal na pamiątkę sojuszu polsko-austriackiego
znany jest w dwóch odmianach stempla awersu, różniących się przede wszystkim obecnością zbroi oraz sposobem wykonania
peruki władcy. Rewers zaś, w sposób symboliczny, informuje o wydarzeniach, które upamiętnia ów medal. Dwa orły
trzymające wstęgę z napisem „W zgodzie niech trwają” symbolizują sojusz polsko-austriacki, zaś napis na wstędze
odwołuje się do inskrypcji w otoku „Świętym związkiem łączą się orły pod opieką niebios”. Oko opatrzności w górnej części
pola symbolizuje Boga, czuwającego nad trwałością przymierza.
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II

50.000,-

392

jan III Sobieski (1674–1696)
392. Medal dziesięciodukatowy na pamiątkę elekcji Jana III, 1674 (lub później), niesygnowany, autorstwa
Jana Höhna młodszego, Gdańsk (?); Aw: Popiersie władcy w prawo, w zbroi i szacie oraz w wieńcu laurowym
na głowie, IOHANNES III D G • REX • POL • M • D • LIT • RUSS • PRUS • &C; Rw: Panorama oblężenia
obozu tureckiego nad brzegiem Dniestru, za którym w oddali Kamieniec Podolski; Bentkowski 208 (odm.),
Raczyński 187; złoto, 44.0 mm, 34.58 g; drobne uderzenie na awersie, uderzenie na rewersie,
lekko uszkodzone obrzeże, na którym wydrapane graffiti (XIIII), efektowny medal wielkiej rzadkości.

Ciekawa emisja, notowana jedynie przez Raczyńskiego (poz. 187). Wizerunek obecny na awersie, odbity stemplem znanym
z medali elekcyjnych, może sugerować, że medal wybito właśnie w związku z elekcją króla Jana. Popiersie władcy,
w laurowym wieńcu triumfatora, odziane jest w karacenę z lwią paszczą na ramieniu, na którą narzucono paludamentum.
Przedstawienie to w sposób jednoznaczny wskazuje na predyspozycje Sobieskiego do sprawowania urzędu królewskiego,
wynikające z racji pochodzenia oraz umiejętności wojskowych. Herb Janina obecny na piersi władcy dodatkowo gloryfikuje
ród, z którego wywodził się monarcha, gdyż uważano wówczas, że ranga danego rodu zależała od osiągnięć znakomitych
przodków, a herb łączony jest często z konkretnym, chwalebnym wydarzeniem. W tym przypadku herb Janina miał wzmacniać
przedstawienie obecne na rewersie. Ukazano tam scenę Wiktorii Chocimskiej, jednak bez żadnego opisu. Być może miało
to na celu ukazanie powszechnie wówczas znanego zwycięstwa jako jednej z zasług nowo wybranego monarchy. Co ciekawe,
rewers został wybity nieco innym stemplem, niż medal upamiętniający samą bitwę. Poza obecnością legendy opisującej
wydarzenie, różnica polega innym ukazaniu rzeźby terenu za Dniestrem, wraz z nieco innym zobrazowaniem Kamieńca
Podolskiego. Mimo to, pierwszoplanowe przedstawienie bitwy jest uderzająco podobne i najprawdopodobniej wykonane
tą samą ręką.

124

II

200.000,-

393

394

Stanisław August poniatowski (1764–1795)
393. Żeton koronacyjny, 1764, mennica Toruń (?); Aw: Korona, HANC IVSSIT FORTVNA MERERI;
Rw: STANISLAVS • AVGVSTVS / D . G • REX • POLONIÆ • M • D • L / ELECTVS • VNANIMI • /
GENTIS VOTO VII • SEPTEMB / CORONATVS • XXV • NOVEMB / ANNO / MDCCLXIV / VARSAVIÆ;
Bentkowski 625, Chełmiński 1391, H-Cz. 3030, Kol. Gawrońskiego 266, Mikocki 2560, Olszowski 698,
Raczyński 488, ZKW Medale 319; srebro, 29.4 mm, 5.22 g; delikatna patyna.
II394. Medal z serii królewskiej – Zygmunt III Waza, ok. 1792–1795, autorstwa Jana Jakuba Reichla, Warszawa;
Aw: Popiersie Zygmunta III w prawo, w kapeluszu, zbroi i płaszczu, niżej sygnatura I • I • REICHEL • F.,
SIGISMUN - DUS III.; Rw: IOANNNIS REG. / SVECIÆ FILIUS, / SIGISMUNDI I. JAGEL: EX /
MATRE CATHARINA NEPOS, / ELECT: A. D. 1587. D. 19. AUG: CAP= / TO SCEPTRI ÆMULO
MAXIMIL: / AUSTRIO CORON: 27. DEC: SVEC: REG= / NUM AMISITOB FIDEM CATHOLICA /
CONSTANTER PROFESSAM, EJUS / AUSPICIIS VICINI POLON: HOSTES / SÆPE PROFLIGATI,
SMOLENSCUM / AB IPSOMET CAPTUM, CU TURCIS / DECORA PAX ARMIS PARTA / CIVILES
MOTUS COMPRESSI / OBIIT VARSAVIÆ IN ARCE, / QUAM INSTAURAVIT / A. D. 1632. ÆT: 66. R. 45. /
DIE 30. APR:; Bentkowski 713, H-Cz. 3433 (R3), Mikocki 2630 (RR), Raczyński 611, ZKW Medale 376;
srebro, 45.2 mm, 42.81 g; ślady dwukrotnego wybicia rewersu, uszkodzenia rantu i obrzeża, przeszlifowany
fragment kapelusza, rzadki.
III+
W 1791 roku Stanisław August Poniatowski, na wzór innych władców, zlecił nadwornemu medalierowi, Janowi Filipowi
Holzhaeusserowi, wykonanie medalierskiego pocztu królów polskich i rozpoczęcie jego emisji. Za wzór do przedstawień
miały posłużyć obrazy Marcella Bacciarellego z Pokoju Marmurowego w Zamku Królewskim w Warszawie. Król osobiście,
wraz z Adamem Naruszewiczem i Janem Chrzcicielem Albertrandim, czuwał nad odpowiednim wykonaniem medali.
Z powodu śmierci Holzhaeussera prace zostały wstrzymane po wykonaniu 11 par stempli. Pozostałe stemple wykonał jego
następca, Jan Jakub Reichel. Łącznie powstały 23 medale, ponieważ seria została poszerzona o medal poświęcony
Stanisławowi Leszczyńskiemu.

300,-

3.000,-

395

Mikołaj I (1825–1855)
395. Medal na pamiątkę śmierci cara Aleksandra I, 1826; Aw: Głowa władcy w prawo, w wieńcu laurowym,
nad głową sześciopromienna gwiazda, ALEXANDER I• WSKRZESICIEL KRÓLES: POLSK: 1815•;
Rw: W wieńcu laurowym DOBROCZYŃCĘ / SWOIEGO / OPŁAKUJĄCA / POLSKA. / 1826.;
Diakov 445.2 (R1), H-Cz. 3601, Szyszko-Czyżak 28; srebro, 26.3 mm, 8.84 g; pięknie zachowany.
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I

300,-

396

397
Medale polskie z okresu zaborów (1795–1918)
396. Medal na pamiątkę otwarcia połączenia kolejowego między Warszawą a Wiedniem, 1845, projektu
Józefa Majnerta, Warszawa; Aw: Parowóz, niżej I. MAYNERT, PARA ZBLIŻA ODLEGŁOŚCI;
Rw: OTWARCIE / WARSZAWSKO- / WIEDEŃSKIEJ / KOLEI ŻELAZNEJ / D: 2/14 CZERWCA / 1845 R.;
H-Cz. 3755 (R1) (tam w srebrze); brąz, 26.4 mm, 8.43 g; patyna, rzadki.

I-

750,-

397. Medal na pamiątkę 200. rocznicy bitwy pod Wiedniem, 1883, projektu Józefa Tautenhayna, Wiedeń;
Aw: Popiersie Jana Sobieskiego w prawo, w zbroi i płaszczu gronostajowym, w koronie na głowie,
na dole z lewej sygnatura J.TAUTENHAYN, IOANNES • III • REX • POLONIAE • MAGNVS • DVX •
LITHVANIAE • RVSSIAE; Rw: W wieńcu laurowym OB • SOLVTAM • OBSIDIO / VINDOBONAM •
FRACTVM / QVE • TVRCARVM • ROBVR / INVICTISSIMO • DVCI / PIO • ANIMO • MEMOR /
POSTERITAS / A • MDCCCLXXXIII, wokół FVLMEN • POLONIAE ✶ LVMEN • EVROPAE ✶
HORROR • ORIENTIS; Chomyn 917, H-Cz. 7994, Szyszko-Czyżak 121; brąz, 70.4 mm, 132.84 g;
patyna, wyśmienicie zachowany.

I

1.500,-

Otwarcie drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej było znaczącym wydarzeniem dla ziem polskich. Jak pisał Kurjer
Warszawski (15 czerwca 1845, nr 155, zachowana oryginalna pisownia) „Kiedyśmy zaczynali XIX wiek ery głównej świata,
pierwsze iego lata (...) ani by były śmiały uwierzyć w wielki i skuteczny rezultat wynalazku, który sposób podróżowania (...)
w zupełności przekształcił (...) W chwili kiedy cała Europa i Stany Zjednoczone w Ameryce wzbogacały się w tę ważną
dźwignię przemysłu i handlu, pierwsza myśl urządzenia kolei żelaznej w Polsce rzuconą została. Dziś ta myśl
urzeczywistniła się w zupełności, i właśnie wczoraj nastąpiło pożądane i oczekiwane przez kraj cały, uroczyste otwarcie drogi
Warszawsko-Wiedeńskiej, której ukończenie w lat parę, zbliży handel Warszawy do handlu Śródziemnego morza, a przez
oboczne drogi zetknie go z handlem całego lądu stałego. (...) Dzień wczorajszy należący do tych które w późne wieki słynne
będą w kronice Warszawy, trwał bez przerwy w przyiemnej pogodzie. O godzinie 3ciej z południa, JO. Xiążę Namiestnik
przybył na miejsce, z którego rozpoczyna się przy ulicy Jerozolimskiej Droga żelazna (...) następnie oglądał wszystkie
Lokomotywy ozdobione kwiatami, i nowy Aparat godzien podziwu dla swej doskonałości (...) Xiążę Namiestnik zajął miejsce
w wagonie z znakomitemi Osobami, a 12 takich wagonów napełniło 200 zaproszonych. Gdy rozpoczęła się podróż, Lud
zanosił modły do Wszechmocnego, aby zlewał błogosławieństwo na łaskawego Monarchę, wspierającego to wszystko
co staie się kraiowi użytecznem, i Jego Dostojnego Namiestnika, będącego wykonawcą tylu dobrodziejstw. Pierwszy Wagon
zajęła Orkiestra wojskowa; muzyka przez nią wykonywaną była w ciągu całej podróży. Przeiechano przez pierwszą stację
Prószków do Grodziska, iakby lotem ptaka. JO. Xiążę Namiestnik zaprosił wszyskich używających tej rozkosznej przejażdżki,
na świetne śniadanie obiadowe, przy stołach ustawionych pod namiotami. O godzinie 5ej, powtórnie ruszyły z Warszawy
wagony z Osobami zaproszonemi; wagonów było 23, a Osób iadących 600. Gdy wjeżdżali do Grodziska, ucieszyli się, widząc
witającego Ich Xięcia Warszawskiego, a muzyki zabrzmiały miłemi odgłosy.”

Bitwa pod Wiedniem była ostatnim wielkim militarnym sukcesem Rzeczpospolitej Obojga Narodów, stąd też dwusetna jej
rocznica miała duże znaczenie dla, pozbawionych własnego kraju, Polaków. Jedynie w zaborze austriackim istniała
możliwość swobodnego zorganizowania 200. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego. W związku z tym postanowiono,
że obchody główne odbędą się w Krakowie, a kulminacja uroczystości przypadnie na 12 września 1883 roku. Obchody
jubileuszu rozpoczęły się od uroczystej mszy i wizyty grobów wawelskich. Następnie, w Sukiennicach odbyła się seria
wykładów przybliżająca wydarzenia z 1683 roku. Po nich odbył się uroczysty pochód do kościoła Karmelitów, gdzie
odsłonięto pamiątkową tablicę. Prócz Krakowa rocznicę obchodzono m.in. we Lwowie, gdzie odsłonięto pomnik Jana III
oraz w niezliczonych miejscach, gdzie odbyły się okolicznościowe nabożeństwa i pochody.
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398
398. Medal na pamiątkę „rzezi kroskiej”, 1893, projektu Juliusza Kossaka; Aw: Alegoryczna postać kobiety siedzącej
na chmurach, lewa ręka oparta na kotwicy, prawą wskazuje Oko Opatrzności nad nią, na dole sygnatura JK,
niżej herb Rzeczypospolitej Trojga Narodów, PAN BÓG NIE RYCHLIWY ALE SPRAWIEDLIWY;
Rw: Scena bicia kobiet i dzieci przez żołnierzy, w tle kościół, Z ICH GROBÓW POWSTANĄ MŚCICIELE 9.–11. LISTOP. KROŻE 1893; Chomyn 377, H-Cz. 10429, Szyszko-Czyżak 159,
Tryka (Najciekawsze monety i medale) 182; brąz, 50.5 mm, 47.10 g; patyna, rzadki.
I/II
W latach 1757–1763 zbudowano barokowy kościół w Krożach, przynależący do zakonu benedyktynek. W grudniu 1891 roku
władze rosyjskie skasowały zakon i planowały go przebudować na cerkiew. Mimo carskiego rozkazu kasacji, miejscowa
ludność nie chciała wpuścić księży i urzędników, by wynieść wyposażenie kościoła. W efekcie, strażnicy zaczęli bić tych,
którzy nie chcieli dobrowolnie opuścić kościoła. W reakcji na to, wokół budynku zebrał się gęsty tłum. Gdy strażnicy zaczęli
wynosić wyposażenie, w ich kierunku zaczęły lecieć sztachety. Następnego dnia, 10 listopada 1893 roku, rankiem przybyły
pododdziały Kozaków, by wspomóc opróżnianie kościoła. Opór obrońców kościoła został złamany, a Kozacy rozpoczęli
brutalne polowanie na nich, w efekcie czego zmarło 9 osób, zgwałcono 12 kobiet, 10 osób postrzelono, 28 raniono zaś 16
osób ukarano biczowaniem. Świątynię ostatecznie zamknięto na 15 lat. W 1908 roku popadający w ruinę kościół
benedyktynek zwrócono wiernym.

600,-

400

399

399. Medal patriotyczny; Aw: Ukoronowane herby Mazowsza, Polski i Litwy, niżej ornament, u góry
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA; Rw: Ukoronowane herby Śląska, Czech i Moraw, niżej dwie
skrzyżowane gałęzie, NEDEJME SE - KOCHAJMY SIĘ; na obrzeżu trójkątna punca, punca 900
oraz imiennik KK; Slg. Donebauer 5017; srebro próby ‘900’, 32.9 mm, 16.92 g; miejscowa korozja,
lekko przetarte tło, ale bardzo ładnie zachowany.
400. Medal pamiątkowy Akcji Niepodległościowej w Krakowie, 1914, projektu Józefa Wilka, Wiedeń;
Aw: W wieńcu z cierni i wawrzynu widok Wawelu z wschodzącym słońcem w tle, u góry korona i orzeł
zrywający okowy, w tle kotwica na której sygnatura WILK; Rw: Półpostać Matki Boskiej z Dzieciątkiem,
na dole sygnatura WILK, KRÓLOWO • KORONY • POLSKIEJ • W • TOBIE • NADZIEJA • NASZA MCMXIV; na obrzeżu nabita punca z literą A; Chomyn 960, 961, Strzałkowski 271 (R);
srebro, 41.7 x 65.1 mm, 63.33 g; ładnie zachowany.
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I

300,-

I

500,-

401
401. Medal na pamiątkę 125. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 1916, projektu Józefa Chylińskiego,
Warszawa; Aw: Ukoronowany Orzeł, trzymający w szponach pergamin i gałązkę wawrzynu, niżej 1791–1916
oraz sygnatura J.Chyliński, TWÓRCOM WIEKOPOMNEJ KONSTYTUCJI 3-GO MAJA; Rw: Trzy podpisane
popiersia (St. Małachowski, Ks. H. Kołłątaj, Ig. Potocki) otoczone gałązkami wyrastającymi spod księgi,
z prawej sygnatura J.Chyliński, w tle Plac Zamkowy w Warszawie; na obrzeżu nabite SREBRO;
Strzałkowski 343 (R); srebro, 60.4 mm, 97.93 g; rzadki.
I/II

1.000,-

402

II Rzeczpospolita polska (1918–1939)
402. Medal na pamiątkę 900. rocznicy odzyskania Przemyśla, 1925, projektu Jana Raszki, Warszawa;
Aw: Bolesław Chrobry na koniu, wokół niego rycerze, w tle gród, u góry PRZEMYŚLOWI / W 900NĄ
ROCZNICĘ, na dole ODZYSKANIA PRZEZ / CHROBREGO; Rw: Alegoria Polski pod postacią nagiej kobiety
z pochodnią, prowadzącej legionistów w kierunku miasta, z prawej sygnatura J. RASZKA, u góry
W CZAS / WIELKIEJ WALKI, na dole TOW. PRZYJACIÓŁ NAVK / –1918–; Strzałkowski 424 (RR);
brąz, 63.3 mm, 88.21 g; nakład 100 sztuk, pięknie zachowany medal bity w zakładzie braci Łopieńskich.
II+
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400,-

403
II Rzeczpospolita polska – powojenna (1945–1952)
403. Medal na pamiątkę 200. rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki, 1946, projektu Franciszka Kalfasa;
Aw: Popiersie Tadeusza Kościuszki w prawo, TADEUSZ KOŚCIUSZKO - 1746 - 1946; Rw: Kościuszko
i kosynierzy, TOWARZYSTWO NUMIZMATYCZNE - W KRAKOWIE - GŁÓWNY KOMITET
KOŚCIUSZKOWSKI; MMP 46/4, Paszkowycz 3/46; brąz, 64.5 mm, 104.23 g; nakład 3–10 wg Paszkowycza,
cały nakład w brązie został zniszczony, zachowały się pojedyncze egzemplarze, wada bicia – „roztarcie”
dolnej części medalu, pięknie zachowany, bardzo rzadki w brązie.

I

300,-

405
404

Medale prywatne dla wybitnych osób
404. Beyer Karol (1818–1877); Medal na pamiątkę 35. rocznicy śmierci, ok. 1912, projektu Antoniego Polkowskiego;
Aw: Popiersie w prawo, KAROL BAYER *1818 +1877; Rw: Wieniec z liści laurowych i dębowych, wewnątrz
PAMIĘCI / OBYWATELA I / NUMIZMATYKA / POLSKIEGO; Strzałkowski 228 (RR);
brąz, 37.0 mm, 20.64 g; wyśmienity, gabinetowy stan zachowania, wybitna prezencja, duża rzadkość,
zwłaszcza w tym stanie.
I
405. Blanchard jean-pierre (1753–1809); Medal na pamiątkę pierwszego lotu balonem w Rzeczypospolitej, 1788,
autorstwa Daniela Friedricha Loosa, Berlin; Aw: Popiersie Blancharda w prawo, na dole sygnatura F. LOOS,
IOANNES PETRUS BLANCHARD; Rw: Balon z pasażerem, trzymającym chorągiewkę, wznoszący się
nad rzeką i budynkami w tle, z prawej nad łąką mały spadochron z psem w koszu, obok kamień z alchemicznym
zapisem reakcji chemicznej umożliwiającej otrzymanie wodoru, IMPAVIDUS SORTEM NON TIMET ICARAM /
VARSOVIAE - MDCCLXXXVIII; Bentkowski 794 (ale w srebrze), Chełmiński 1752, H-Cz. 3857 (ale w srebrze),
Mikocki 2958 (R), Olszowski 872, Raczyński 583, ZKW Medale 385; brąz, 30.2 mm, 9.08 g;
patyna, rzadki i poszukiwany.
I/IMedal wybiy na pamiątkę bardzo głośnego wydarzenia, jakim był pierwszy lot balonem na terenie Rzeczypospolitej.
Jak pisała Gazeta Warszawska (1789, nr 38, zachowana oryginalna pisownia) „Z Warszawy dnia 13. Maia. Sławny
z Powietrznego Zeglowania JP. Blanchard, rodem Francuz, z Miasta Calais (...) uczynił Stolicy tuteyszey Dziwny Widok,
odprawuiąc swą (iuż to trzydziestą czwartą) Powietrzną Podróż. Po ogłoszeniu rano biciem z harmat (...) o Kwadransie
po pierwszey z południa, w Ogrodzie tutejszym na Nowym Swiecie, który Foxhalem Zowią, pożegnawszy Nayiaśniejszego
Naszego Pana (...) y wszystkich Spektatorów, wsiadł do swey Łodki, w Kompanii z (...) Francuską Damą (...) Podnieślisię
w górę (...) od Ziemi (iak z Obserwatorium Królewskiego postrzegano y kalkulowano) aż do Łokci 3,975. Lecieli przez całą
Warszawę, y przeleciawszy przez Wisłę, w lesie Białołęckim, więcey niż milę od mieysca puszczania się na powietrze,
w przeciągu Minut 49. na Ziemię spuścili się”. Data 1788 na medalu sugeruje, że został wcześniej zamówiony, zaś lot,
z nieznanych przyczyn, przesunął się na rok kolejny.
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1.000,-

1.500,-

406

407
406. Ginet-Piłsudski Bronisław (1866–1918); Medal pamiątkowy, 1918, projektu Karola Żmigrodzkiego;
Aw: Popiersie lekko w lewo, z prawej sygnatura K.Żmigrodzki, BRONISŁAW GINET-PIŁSUDZKI;
Rw: Orzeł, niżej plan wyspy Sachalin, na niej SACHALIN, niżej „KRÓL AINÓW” / UR. NA LITWIE 1866 /
+ W PARYŻU / 1918., z prawej sygnatura K. Żmigrodzki; Strzałkowski 437 (RR); brąz, 29.9 mm, 13.31 g;
bardzo rzadki i pięknie zachowany.

I

750,-

407. Ossoliński Józef Maksymilian (1748–1826); Medal na pamiątkę założenia Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Lwowie, 1824, autorstwa Josefa Nikolausa Langa, Wiedeń; Aw: Popiersie w prawo,
z Orderem Świętego Stefana, na dole sygnatura JOS. LANG: F., IOS. MAX. DE TENCZYN C. OSSOLINSKI
SUP. RR. GAL. ET LOD. MARE. O. S. STE. COMM.; Rw: Fasada kościoła św. Agnieszki, MUSIS - PATRIIS.,
w odcinku sygnatura I.L• oraz BIBLI. PUB. LEOPOLI. FUNDA. / MDCCCXVII.; Chełmiński 1849,
Chomyn 405–406, H-Cz. 3965 (R1) (tam w srebrze), Mikocki 2981 (tam w srebrze), Szyszko-Czyżak 16;
brąz, 45.0 mm, 37.81 g; rzadki i ładnie zachowany.
I-

1.250,-

Bronisław był starszym bratem Józefa Piłsudskiego. Po śmierci matki wyjechał do Petersburga, gdzie rozpoczął studia
prawnicze. W 1887 roku został wciągnięty w przygotowania do zamachu na cara Aleksandra III, za co został aresztowany
i skazany na śmierć. Wyrok zamieniono na karę 15 lat ciężkich robót i zesłanie na Sachalin. Po 10 latach zesłania resztę
wyroku zamieniono na nakaz osiedlenia się, bez prawa opuszczenia rosyjskiego Dalekiego Wschodu. W międzyczasie
zetknął się z Ajnami, wśród których osiedlił się 1900 roku. Niedługo później ożenił się i rozpoczął badania miejscowych
kultur Sachalinu. W wyniku działań na ich rzecz zyskał przydomek króla Ajnów. W 1906 roku, po wybuchu wojny japońskorosyjskiej, znalazł się w Japonii (bez żony i dzieci, gdyż opuszczenie wioski przez kobietę władze plemienne traktowały jako
hańbę), z której przez Stany Zjednoczone przedostał się do Krakowa. Wkrótce po przyjeździe przeprowadził się
do Zakopanego, gdzie prowadził badania etnograficzne Podhala. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Szwajcarii,
skąd w 1917 roku przedostał się do Paryża. W Paryżu dr. Józef Babiński zdiagnozował mu depresję, spowodowaną m.in.
samotnością z powodu braku kobiety u boku. Skutkiem tego, w maju 1918 roku, wyłowiono ciało Ginet-Piłsudskiego
z Sekwany. Podejrzewa się, że popełnił samobójstwo. Jego największym dokonaniem było stworzenie słowników
oraz opisanie kultury i obyczajów kultur Ajnów, Gilaków, Oroków i Mangunów oraz nagranie języka Ajnów na woskowych
wałkach.

Stany Galicyjskie już na sejmie w 1818 roku postanowiły wyrazić wdzięczność Józefowi Ossolińskiemu za ufundowanie
Zakładu Narodowego. W październiku następnego roku, Adam Junosza Rościszewski, przesłał Stanom 10 dukatów otwierając
fundusz „ku uwiecznieniu pamiątki założenia bibljoteki im. Ossolińskich”, jak pisał Jan Wincenty hr. Bąkowski, trzeci z rzędu
donator. Do 4 stycznia 1823 roku udało się zebrać łącznie 1.290 florenów. Tego dnia również przedłożono cesarzowi
Franciszkowi prośbę o zgodę na wybicie medalu, wraz z jego opisem i informacją, że ze względu na niską zebraną kwotę
będzie bity z miedzi i srebra. Gubernator Galicji, Ludwig von Taaffe, 22 października 1823 roku zawiadomił Wydział
Stanowy, iż cesarz wyraził zgodę na wybicie medalu. Niedługo później rozpoczęto poszukiwania medaliera, który wykona
stemple. W 1824 przedstawiciel Stanów w Wiedniu udał się do Ludwiga Pichlera, który za wykonanie stempli zażądał
1.125 florenów. Ponieważ była to zbyt duża kwota, szukano kolejnego medaliera, aż ostatecznie zawarto umowę z Josephem
Langiem, medalierem mennicy wiedeńskiej. Kontrakt, podpisany 24 kwietnia 1824 roku, zakładał wybicie 125 medali
w srebrze oraz 450 w brązie. Wszystkie medale wyemitowano jeszcze w 1824 roku, zaś w roku kolejnym trafiły one
do Lwowa, gdzie rozpczęto ich dystrybucję.
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408

SzwecjA

408. Berch carl Reinhold (1706–1777); Medal z serii królewskiej (nr 47) poświęcony Zygmuntowi III Wazie,
1728–1745, autorstwa Johanna Carla Hedlingera; Sztokholm; Aw: Popiersie Zygmunta III w prawo,
w zbroi i kryzie, niżej sygnatura I•C•H•, SIGISMUND • - D • G • REX • SVEC • ET • POL •; Rw: 47 • F • /
NAT • 1566 • / C • 1594 • / QVOD PONTIF • / DOCTORIBVS / ET EXTERNO MILITE / PVBLICAM
TVRBARET / TRANQVILLITATEM / A CAROLO DVCE SVDERM / CONSENT • CIVIBVS / EXCLVSVS • /
M • 1632 •; Chełmiński 210, H-Cz. 1662 (R3), Kol. Gawrońskiego 26, Mikocki 1172 (tam w brązie),
Raczyński 86; srebro, 33.1 mm, 12.69 g; wybity uszkodzonym stemplem awersu, ale bardzo ładnie zachowany,
rzadko spotykany w srebrze.
I/IGłównym wykonawcą medali ze Szwedzkiej serii królewskiej był Johann Carl Hedlinger. Urodził się w Szwajcarii,
skąd wyjechał do Francji, by się kształcić. Stamtąd Karol XII sprowadził go do Sztokholmu i zatrudnił jako głównego
rytownika miejscowej mennicy. Hedlinger przebywał i pracował w Sztokholmie w latach 1718–1745. Po nim serię
kontynuował jego uczeń i następca, Daniel Fehrmann, następnie jego syn, Carl Gustaf. Ostatni medal wybił
Ludvig Persson Lundgren w 1842 roku.

wATYKAN

1.000,-

409

jan paweł II (1978–2005)
409. Zestaw medali rocznicowych wybitych z okazji piątego roku urzędowania Jana Pawła II i 65. rocznicy
objawień fatimskich, 1983, projektu Ernsta Gunthera Hansinga, Rzym; Aw: Popiersie modlącego się papieża
z krzyżem w prawo, JOANNES PAVLVS P.P.II - ANNO V, z prawej sygnatura E/Hansing; Rw: Matka Boska
ukazująca się dzieciom w Fatimie, niżej FATIMA 13 V - 1917 82, u góry z prawej sygnatura EGH;
na obrzeżu nabite E CIVITATE VATICANA i 0027/1000; Grabowski 0291, 0292, 0293; złoto (próby ‘917’,
43.8 mm, 64.12 g), srebro (próby ‘986’, 44.1 mm, 47.66 g), brąz (44.0 mm, 40.42 g);
razem trzy sztuki w oryginalnym, eleganckim pudełku, medale w pięknym stanie zachowania.
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I

13.000,-

410

ODzNAczeNIA I ODzNAKI
pOLSKA

polska powojenna i polska Rzeczpospolita Ludowa (1945–1989)
410. Order Budowniczych Polski Ludowej, od 1952, projektu Michała Byliny i Wojciecha Jastrzębowskiego,
Warszawa; Ośmiopromienna gwiazda, między promieniami kielichy kwiatu, zwrócone do środka orderu,
w medalionie robotnik trzymający młot i sztandar, na stronie odwrotnej w medalionie litery RP, na zawieszeniu
nabita nierozpoznana punca, order dwuczęściowy, mocowany na wstążkę, wstążka z metalową podkładką
i agrafką, dodatkowo skórzane pudełko wraz z etui; Stela III.1.B (RR–RRR); emalia, złoto, 49.3 x 52.8 mm,
96.34 g (ze wstążką); łącznie nadano 305 orderów, bardzo rzadki i bardzo ładnie zachowany.

I

22.000,-

II

3.000,-

II

2.500,-

412

411

II Rzeczpospolita (1918–1939)
411. Oficerska odznaka pamiątkowa 48. Pułku Strzelców Kresowych, od 1930; Tarcza, pod nią miecz, na tarczy
Orzeł w rombie, wokół 5.III. - 1919 / PP 48 SK, na stronie odwrotnej wygrawerowane 69.,
odznaka dwuczęściowa, mocowana na słupek, nakrętka sygnowana W. GONTARCZYK - WARSZAWA /
MIODOWA 19; Sawicki s. 114, Sawicki/Wielechowski s. 88; srebro, emalia, 28.7 x 50.8 mm, 28.50 g;
bardzo ładnie zachowana.
412. Oficerska odznaka pamiątkowa 55. Pułku Piechoty, od 1931; Orzeł z rozpostartymi skrzydłami z ukoronowaną
głową skierowaną w prawo, z zerwanymi okowami przymocowanymi do łap, przy prawym okowie zawinięty
fragment drutu, za orłem wieniec i wstęga, na której 19-19 / 1-PUŁK - STRZELCÓW / WIELKOPOLSKICH,
na stronie odwrotnej, na wieńcu, punca srebra oraz imiennik IK, odznaka dwuczęściowa, mocowana na słupek,
nakrętka sygnowana FABRYKA GRAW. EMALJER. / J.KNEDLER - WARSZAWA / UL. NOWY ŚWIAT 45;
Sawicki s. 128–129, Sawicki/Wielechowski s. 97; srebro, emalia, 41.9 x 41.9 mm, 18.13 g; ładnie zachowana.
Wzór odznaki został zatwierdzony 5 grudnia 1920 w Wołkowysku, odznaka oficjalnie zatwierdzona w 1923 roku,
datowanie opisywanej odznaki można zawęzić na od 1931 roku dzięki puncy srebra nabitej na wieńcu.
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413

ROSjA

Mikołaj I (1825–1855)
413. Medal za Zdobycie Szturmem Warszawy (Медаль „За взятие приступом Варшавы в 1831 году”), od 1831;
Dwugłowy Orzeł z kartuszem z Orłem na piersi, ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА, na stronie odwrotnej wieniec,
u góry krzyż prawosławny, w wieńcu ЗА ВЗЯТІЕ / ПРИСТУПОМЪ / ВАРШАВЫ / 25 и 26 АВГ / 1831.,
odznaczenie jednoczęściowe, mocowane na wstążkę, wstążka współcześnie dodana, przeszyta na kartonie;
Barac 510, Diakov 498.2 (R1); srebro, 26.0 mm, 13.02 g (ze wstążką); bardzo rzadki, patyna, ładnie zachowany.

II

2.500,-

414

Aleksander II (1855–1881)
414. Zestaw 2 x Medal za Uśmierzenie Buntu Polskiego (Медаль „За усмирение польского мятежа”), od 1865;
Herb Rosji, na stronie odwrotnej 1863–1864, wokół ЗА УСМИРЕНИЕ ПОЛЬСКАГО МЯТЕЖА;
Barac 572, 573, Diakov 722.1; jasny i ciemny brąz, razem 2 sztuki; medal w jasnym brązie na łączniku
ma puncę ДHД, medal w ciemnym brązie z pięciokątną wstążką z mosiężną blaszką.

III/II-

750,-

Mikołaj II (1894–1917)
415. Cesarski i Królewski Order Świętego Stanisława II klasy (Императорский и Царский Орден Святого
Станислава), XIX/XX w., Petersburg; Krzyż maltański, emaliowany na czerwono, w każdym kącie carski
dwugłowy Orzeł, w medalionie monogram SS wokół którego wieniec laurowy, na stronie odwrotnej
imiennik Д oraz ЗДУАPД, w medalionie monogram SS, na łączniku punca złota, na pierścieniu punca złota,
order kilkuczęściowy, mocowany na wstążkę; Barac 780; emalia, złoto, 39.6 x 43.2 mm, 12.56 g (ze wstążką);
cyzelowane krawędzie ramion krzyża na stronie odwrotnej.
III+/II

2.500,-

415
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416

416. Order Świętej Anny III klasy (Орден Святой Анны), 1899–1904, Petersburg, zakład Alberta Keibela;
Krzyż kawalerski z ramionami emaliowanymi na czerwono, w kątach krzyża stylizowane płomienie,
w medalionie postać św. Anny, na stronie odwrotnej w medalionie monogram SA, na górnym ramieniu
nabita punca z dwugłowym orłem, na dolnym imiennik AK, na łączniku nabita punca złota z imiennikiem ЯЛ
(Jakow Nikołajewicz Lapunow), order dwuczęściowy, mocowany na wstążkę, wraz z oryginalnym pudełkiem,
dodatkowo dwa naramienniki; Barac 741; emalia, złoto próby ‘583’, 35.1 x 39.6 mm, 11.20 g (ze wstążką);
wykruszenie emalii na ramionach krzyża na stronie odwrotnej, podniszczone pudełko,
ubytki materiału ławki naramiennika.

II

6.000,-

II+

750,-

I-

5.000,-

417

417. Krzyż Świętego Jerzego IV stopnia, 1913–1915; Krzyż na środku którego w obwódce św. Jerzy pokonujący
smoka, na stronie odwrotnej w medalionie monogram Mikołaja II, na dolnym ramieniu 4 / CTEП, na bocznych
ramionach wybity numer 264 - 815, krzyż jednoczęściowy, mocowany na wstążkę, brak wstążki; Barac 280,
Diakov 1132.4 (R1); srebro, 34.3 x 41.0 mm, 10.42 g; patyna, ładnie zachowany.

418

zSRR (1922–1991)
418. Order Aleksandra Newskiego (Орден Александра Невскoго), od 1942; Pięciopromienna gwiazda,
w kątach liczne promienie, na środku skrzyżowane dwa berdysze, na nich wieniec, w którym medalion
z popiersiem Aleksandra Newskiego w lewo, wokół АЛЕКСАНДР НЕВСКИИ, pod medalionem ostrołukowa
tarcza z sierpem i młotem, pod tarczą skrzyżowane miecz, łuk i kołczan, na stronie odwrotnej nabite
MOHETHЫИ ДBOP i wygrawerowany numer 10727, mocowanie na słupek, nakrętka niesygnowana;
Sańko s. 109; emalia, srebro złocone, 50.7 x 49.3 mm, 51.15 g; ładnie zachowany.
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419

Mikołaj II (1894–1917)
419. Pamiątkowa odznaka, 1913; Wieniec laurowy zwieńczony tarczą z herbem Kobrynia, w wieńcu K 171,
na stronie odwrotnej na tarczy 11 IX 1897 / 1 VI 1913, w wieńcu Полковнику / Jосифу Касперовичу /
Арцюшкевичу / отъ / товарищей , na dole punca złota i imiennik ВД, całość na łańcuszku,
odznaka kilkuczęściowa; emalia, złoto próby ‘583’, 26.2 x 51.1 mm, 21.45 g; pięknie zachowany.

Józef Arciuskiewicz urodził się 1 lipca 1855 roku w rzymskokatolickiej rodzinie. W młodości uczęszczał do szkoły gminnej
w Osmianach. 6 grudnia 1876 roku wstąpił do wojska, brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej 1877–1878. Ukończył Wileńską
Szkołę Junkrów Piechoty. W wojsku awansował aż do stopnia podpułkownika ze starszeństwem, który otrzymał 1 stycznia
1906 roku. Służył w 104 Ustiudzkim Pułku Piechoty i 171 Kobryńskim Pułku Piechoty (obie jednostki stacjonowały
w Grodnie). 1 lipca 1913 roku przeszedł na emeryturę. Ponad rok później (15 listopada 1914 roku) został ponownie powołany
do wojska na stanowisko oficera sztabu komisji lekarskiej w 132 Tylnym Punkcie Ewakuacyjnym Frontu Północnego, gdzie
służył co najmniej do 3 sierpnia 1916 roku. Odznaczony: Orderem Świętego Włodzimierza IV stopnia (w 1908 roku), Orderem
Świętego Stanisława II stopnia (w 1910 roku), Orderem Świętej Anny II stopnia (3 sierpnia 1916 roku).

I-

20.000,-

II

1.000,-

420

420. Odznaka za Zasługi dla Rosyjskiego Czerwonego Krzyża (Знак Российского Oбщества Красного Креста),
1900–1917; Ostrołukowa, emaliowana na biało, tarcza, na której czerwony krzyż, wzdłuż krawędzi tarczy
Возлюбиши ближняго твоего яко сам себе, u góry korona z przechodzącą przez nią wstęgą, na stronie
odwrotnej punca srebra i imiennik ИЛ, na koronie i szpilce również punca srebra, odznaka dwuczęściowa,
mocowana na agrafkę, ułamane zagięcie agrafki; Грибанов 29; srebro próby ‘875’,
emalia, 32.4 x 50.8 mm, 23.47 g; drobne rysy na emalii.

Odznaka Rosyjskiego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża (RSCK) została ustanowiona dekretem Mikołaja II wydanym
24 czerwca 1899 roku i rozpoczęła funkcjonowanie w roku kolejnym. Prawo do noszenia odznaki przyznawał Zarząd Główny
RSCK, za zgodą cesarzowej Marii Fiodorowny. Prawo do noszenia odznaki przyznawano osobom obojga płci. Odznakę można
było otrzymać za: wyróżniające czyny w ramach RSCK w czasie wojny lub klęsk społecznych, za wieloletnią i wyróżniającą
działalność w RSCK w czasie pokoju lub za dużą darowiznę, rzeczową lub pieniężną, nie mniejszą niż 5.000 rubli. By otrzymać
odznakę, każdy wyróżniony musiał dokonać jednorazowej wpłaty na działalność RSCK w wysokości 25 rubli.
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421
421. Odznaka jubileuszowa Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości (лейб-гвардии Уланский Его
Величества полк) na stulecie istnienia pułku, 1917, Piotrogród (?); Krzyż w kształcie Krzyża Żelaznego,
na ramionach i w medalionie monogramy, na górnym Wielkiego Księcia Carewicza Konstantego Pawłowicza,
na dolnym Wielkiego Księcia Michała Pawłowicza, na lewym Aleksandra II, na prawym Aleksandra III,
w medalionie, w wieńcu Mikołaja II, przy lewej krawędzi nabite dwa imienniki (widoczna litera Э),
odznaka sześcioczęściowa, mocowana na słupek, brak nakrętki; Адоленко s. 83, Верлнхб Адоленко 66;
emalia, srebro, mosiądz, 42.4 x 42.2 mm, 25.58 g; ślady uderzenia w górny narożnik prawego ramienia
i prawy narożnik górnego ramienia, skrócony słupek, punca Э prawdopodobnie należała do zakładu
Edwarda Johana Kortmana z Piotrogrodu.

I-

40.000,-

edward VII (1901–1910)
422. 2 szylingi (floren), 1910, mennica Londyn; KM 21; bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5884052-010, z oceną AU58.

II+

2.500,-

423
jerzy V (1910–1936)
423. 1 szyling, 1911, mennica Londyn; KM 26; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-011,
z oceną MS63.

I/I-

1.000,-

Lejb-Gwardyjski Pułk Ułanów Jego Wysokości Cesarza Imperatora został sformowany 7 grudnia 1817 roku w Warszawie
z 1 dywizjonu Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jej Wysokości Cesarzowej Aleksandry Fiedorowny. Jako pierwszego
dowódcę pułku wybrano Konstantyna Pawłowicza. 6 października 1831 roku zastąpił go Wielki Książę Michał Pawłowicz,
zaś 19 września 1849 roku Aleksander Mikołajewicz. W 1855 roku, gdy Aleksander wstąpił na tron, zachował tytuł dowódcy,
lecz zmienił nazwę pułku na Lejb-Gwardyjski Pułk Ułanów Jego Wysokości. W 1917 roku dwukrotnie zmieniano nazwę pułku:
4 marca 1917 roku na Lejb-Gwardyjski 2 Pułk Ułański, zaś 8 czerwca na Gwardyjski Warszawski Pułk Ułanów. 4 marca
1918 roku rozformowano pułk, zaś służących w nim ułanów przeniesiono do innych jednostek.

MONeTY zAGRANIczNe

422

AuSTRALIA
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424

AuSTRIA

Ferdynand III (1637–1657)
424. Dukat, 1648, mennica Wiedeń; ze znakiem menniczym Johana Conrada Richthausena (mincmistrza mennicy
wiedeńskiej w latach 1647–1657); Aw: Postać władcy trzymającego jabłko panowania, w prawo,
FERD III D G R I (znak menniczy - trójkąt podwójny w okręgu), S A G H B REX; Rw: Ukoronowany,
dwugłowy Orzeł, na którego piersi wielopolowa tarcza herbowa; ARCHID A DVX - BVR C TYR 1648;
Fr. 235, Herinek – jak 202, ale nie notuje odmiany z znakiem menniczym Richthausena; złoto, 3.47 g;
lekko gięty, nienotowana i nieopisana odmiana dukata, ogromna rzadkość, moneta w pudełku firmy NGC
nr 5884051-005, z oceną MS60.

II+

15.000,-

III+

3.000,-

Ferdynand I (1527–1564)
426. Talar, bez daty (1543–1544), mennica Jáchymov; Aw: Półpostać króla w prawo, trzymającego berło zakończone
fleuronem oraz dłoń na rękojeści miecza, FERDINAND D G ROMA BOEM HVNG & REX; Rw: Orzeł,
na którego piersi wielopolowa tarcza herbowa, INFANS HISPANIAR ARCHIDVX AVSTRI, znak mincmistrza
Wolfganga Rolla (1543–1544); Davenport 8039, Dietiker 134, Halačka 106; srebro, 28.94 g; bardzo rzadki.
III

1.250,-

425

arcyksiążę Maksymilian III (1612–1618), jako wielki Mistrz zakonu Krzyżackiego w Mergentheim
425. Dukat, bez daty, mennica Hall; Aw: Postać Wielkiego Mistrza, trzymającego berło i rękojeść miecza, w prawo,
MAX D G AR AV - D B MA PR ADM; Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, ETOR TEV P GER ITA MAG
CO HA ET T; Fr. 3379, M.-T. 389, Neumann 104; złoto, 3.46 g; niewielkie uszkodzenie obrzeża,
delikatnie podgięty.

426

czecHY
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427

FRANcjA

Ludwik XIV (1643–1715)
427. Louis d’or aux 8L et aux insignes, 1701 M, mennica Tuluza; Ciani 1805, Droulers 414, Duplessy 1443, Fr. 436,
Gadoury 253; złoto, 6.71 g; rzadka i bardzo ładna moneta w pudełku firmy NGC nr 5884051-007,
z oceną AU58.
II/II+

6.000,-

428
Republika (od 1958)
428. 5 franków, 1959, mennica Paryż; ESSAI - próba; Gadoury 770, KM 926; odmiana z małą cyfrą 5 w dacie,
nakład jedynie 4.000 sztuk, moneta emitowana na mocy zarządzenia z 22 grudnia 1959 roku, lekko przetarta.

KANADA

II+

1.000,-

II+

400,-

II+

300,-

429

wiktoria (1858–1901)
429. 10 centów, 1900, mennica Londyn; KM 3; moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-005, z oceną AU58.

430

edward VII (1901–1910)
430. 25 centów, 1907, mennica Londyn; KM 11; bardzo ładna moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-003,
z oceną AU58.
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431

431. 5 centów, 1910, mennica Londyn; KM 13; bardzo ładna moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-009,
z oceną MS63.

I/I-

250,-

432

jerzy V (1910–1936)
432. 50 centów, 1912, mennica Ottawa; KM 25; ładna moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-001, z oceną MS62.

I-

2.500,-

433

433. 25 centów, 1919, mennica Ottawa; KM 24; ładnie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-002,
z oceną MS61.

I-/II+

300,-

II+

250,-

I/I-

250,-

434

434. 10 centów, 1911, mennica Ottawa; KM 17; moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-004, z oceną AU55.

435
435. 10 centów, 1920, mennica Ottawa; KM 23a; piękna moneta w pudełku firmy NGC nr 5884052-006,
z oceną MS63.
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436

NIDeRLANDY

NIDeRLANDY HISzpAŃSKIe
Filip II (1555–1598)
436. Geldria; Talar (Daalder), 1561; Aw: Popiersie w lewo, PHILIPPVS D G HISP REX DVX GELRIE;
Rw: Krzyż burgundzki, na którym ukoronowana tarcza herbowa, z boków dwa krzesiwa,
DOMINVS MIC - HI ADIVTOR; Davenport 8493, Delmonte 30 (R1), v.d. Chijs 25.10/11;
srebro, 33.51 g; miejscowy grynszpan, rzadki typ monety.

III/III+

1.000,-

III+/II-

400,-

III+

400,-

437

Albert i elżbieta (1598–1621)
437. Doornik; Patagon, bez daty; mennica Tournai (Doornik); Davenport 4438, Delmonte 260; srebro, 27.89 g;
miejscowa patyna.

438

Filip IV (1621–1665)
438. Brabancja; Patagon, 1633, mennica Antwerpia; Davenport 4462, Delmonte 293; srebro, 27.98 g;
ciemna patyna, miejscowy zielony nalot na rewersie.
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439
439. Flandria; Patagon, 1652, mennica Brugia; Davenport 4464, Delmonte 297; srebro, 28.17 g;
minimalnie pęknięty krążek, delikatna patyna.

III+/II-

400,-

II

400,-

II-/III+

250,-

II

300,-

440
440. Flandria; 1/2 patagona, 1658, mennica Brugia; Delmonte 305, Vanhoudt 646; srebro, 14.23 g;
bardzo ładnie zachowany.

441
441. Brabancja; 1/4 patagona, 1633, mennica Antwerpia; Delmonte 309, Vanhoudt 647; srebro, 6.83 g.

442
442. Brabancja; 1/4 patagona, 1645, mennica Antwerpia; Delmonte 309, Vanhoudt 647; srebro, 7.04 g;
ładny połysk menniczy.
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443
Karol II (1665–1700)
443. Brabancja; Patagon, 1670, mennica Bruksela; Davenport 4491, Delmonte 343; srebro, 28.16 g;
bardzo ładnie zachowana moneta.

II

400,-

III+

400,-

II-/III+

350,-

II-/III+

400,-

444
444. Brabancja; 1/2 patagona, 1671, mennica Bruksela; Delmonte 347 (R1), Vanhoudt 696 (R1); srebro, 13.54 g.

445
445. Flandria; 1/2 patagona, 1685, mennica Brugia; Delmonte 348 (R1), Vanhoudt 699 (R1); srebro, 13.66 g.

446
446. Flandria; 1/2 patagona, 1689, mennica Brugia; Delmonte 348 (R1), Vanhoudt 699 (R1); srebro, 14.05 g;
bardzo ładnie zachowany i rzadki, od 2.05.1686 do 4.10.1689 wybito 52.493 sztuki tego nominału.
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447
zjeDNOczONe pROwINcje
Fryzja zachodnia
447. Talar (Zilveren dukaat), 1699; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 16 - 99, legenda; Davenport 4908, Delmonte 971, Purmer Wf37,
Verk. 65.4; srebro, 27.82 g.

II-

500,-

III+

1.000,-

II-

500,-

448

Geldria
448. Talar (Rijksdaalder), 1600; Aw: Popiersie władcy trzymającego miecz w prawo, legenda; Rw: Tarcza herbowa,
powyżej hełm z labrami i klejnotem, legenda; Davenport 8832, Delmonte 919, Purmer Ge71, Verk. 8.3;
srebro, 28.30 g; patyna.

449

Holandia
449. Talar (Zilveren dukaat), 1673; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 16 - 73, legenda; Davenport 4898, Delmonte 969, Purmer Ho49,
Verk. 47.4; srebro, 28.11 g; kolorowa patyna na monecie.
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450

450. Talar (Zilveren dukaat), 1694; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 16 - 94, legenda; Davenport 4898, Delmonte 969, Purmer Ho49,
Verk. 47.4; srebro, 27.50 g.
II-/III+

500,-

451

Kampen
451. Talar lewkowy (Leeuwendaalder), 1648; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę
herbową, legenda; Rw: Lew kroczący w lewo, legenda; Davenport 4879, Delmonte 862, Purmer Ka29,
Verk. 163.1; srebro, 27.13 g; ładnie zachowany.

II

400,-

II

500,-

452

452. Talar (Zilveren dukaat), 1662; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 16 - 62, legenda; Davenport 4918, Delmonte 992 (R1),
Purmer Ka37, Verk. 161.4; srebro 28.03 g; ładnie zachowany.
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453

453. Talar (Zilveren dukaat), 1693; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 16 - 93, legenda; Davenport 4919, Delmonte 993 (R2),
Purmer Ka40, Verk. 162.3; srebro, 25.08 g; rzadka odmiana z datą przy tarczy herbowej.

II

1.000,-

II-

500,-

454

utrecht
454. Talar (Zilveren dukaat), 1781; Aw: Rycerz stojący w prawo, trzymający ukoronowaną tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 17 - 81, legenda; Davenport 1845, Delmonte 982, Purmer Ut65,
Verk. 106.1; srebro, 27.97 g; patyna.

455

zelandia
455. Talar (Rijksdaalder), 1629; Aw: Półpostać władcy w prawo, trzymającego miecz oraz tarczę herbową, legenda;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, z boków 16 - 29, legenda; Davenport 4844, Delmonte 941, Purmer Ze41,
Verk. 85.1; srebro, 28.86 g; patyna, wada kucia blachy.
III+/II-
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500,-

456

zwolle
456. 1/2 talara lewkowego (Halve Leeuwendaalder), 1642; Delmonte 889, Purmer Zw33, Verk. 172.5;
srebro, 13.67 g; dwukrotnie uderzony stemplami.

II

300,-

457

NIeMcY

Brunszwik-Lüneburg-celle
Krystian starszy (1611–1633)
457. Talar,1627, mennica Clausthal; Aw: Popiersie władcy w prawo, CHRISTIANUS D G EL - EP MIND DUX B ET L;
Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, nad którą hełmy z labrami i klejnotami, IUSTITIA ET CONCORDIA 1627;
Davenport 6471, Knigge 1989, Welter 923; srebro, 28.94 g; niewielkie pęknięcie krążka, lekko niedobity,
ale moneta z dużym blaskiem menniczym, bardzo ładnie zachowana.
II/II-

1.500,-

458
corvey – opactwo
jan Krzysztof von Brambach (1624–1638)
458. Talar, 1632, mennica Höxter; Aw: Herb w owalnym, ozdobnym kartuszu, IOAN CHRISTOPH D G ABBAS
CORBEIEN, u góry data 16 - 32; Rw: Święty Wit stojący lekko w lewo, trzymający ptaka i gałązkę palmową
w dłoniach, SANCTVS VITVS PATRONVS CORBEIENS; Davenport 5187, KM 32, Weingartner 108 var.;
srebro, 28.90 g; bardzo rzadki typ monety, bardzo ładnie zachowany egzemplarz.
II-/III+ 15.000,-
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459
erbach – hrabstwo
Ludwik III (1605–1643), jan Kazimierz (1605–1627), jerzy Albert (1605–1647)
459. Talar, 1624, mennica Michelstadt; Aw: Tarcza herbowa, nad którą hełm z labrami i klejnotem, przedzielającym
pełną datę, MONETA NOVA ARGENTEA COMITVM DE ERPACH D I B; Rw: Ukoronowany Orzeł cesarski,
z jabłkiem panowania na piersi, FERDINANDVS II D G ROM IMP SEMP AVGVS; Davenport 6666, KM 11;
srebro, 28.99 g; w wyrazie COMITVM w legendzie awersu, V jest odwróconym A, rzadka emisja talara
z niewielkiego hrabstwa.
III+

2.000,-

460

Lubeka – miasto
460. Dukat, 1646; Aw: Postać władcy w koronie, trzymającego berło i jabłko panowania, u boku miecz,
MONE NOVA AVREA LVBEC; Rw: Ukoronowany Orzeł cesarski, z tarczą herbową na piersi,
CIVITAT IMPERIA; Behrens - nie notuje tego rocznika, Fr. 1486, KM - nie notuje tego rocznika;
złoto, 3.43 g; krążek lekko gięty, ogromna rzadkość – rocznik nienotowany w literaturze.

II-

8.000,-

III+

1.250,-

461
Mansfeld – linia Friedeburg
piotr ernest I (1563–1604), Krzysztof II (1558–1591), jan Hoyer III (1563–1585)
461. Talar (24 grosze), 1572, mennica Eisleben; Aw: Święty Jerzy na koniu w prawo, przebijający włócznią smoka,
PE ERN CHRI - IO HOI COMI E - DO I MANSF; Rw: Orzeł cesarski, na piersi jabłko panowania
z liczbą 24, pomiędzy głowami Orła skrócona data 72, MAXIMILIAN II ROMÆ IMPERATOR A P F D;
Davenport 9503, Tornau 542 m; srebro, 29.17 g.
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462
Montfort - hrabstwo
Hugo i jan VII (1619–1625)
462. Talar, 1621; Aw: Tarcza herbowa, nad którą hełm i mitra, HVGO ET IOAN COMITES IN MONTEFORT;
Rw: Orzeł cesarski z jabłkiem panowania na piersi, FERDINANDVS II D G ROM IMP S A 16Z1;
Davenport 7079, Ebner 45; srebro, 28.01 g; pozostałości patyny, mimo wybicia uszkodzonymi stemplami,
dość ładnie zachowany jak na ten typ monety, resztki grynszpanu.

III+

1.500,-

II-/III+

3.000,-

I-

5.000,-

463
Norymberga – miasto
Ferdynand II (1619–1637)
463. Talar, 1630, mennica Norymberga; Aw: Kartusz z herbem miasta, po bokach bazyliszki, u góry maska,
u dołu data 16 - 30, MONETA ARGENTEA - REIPUB NORIMBERG; Rw: Pod koroną Orzeł cesarski
z tarczą herbową na piersi, FERDINAND II D G ROM - IMP SE AU GER H B REX;
Davenport 5646 (podobny – bez bazyliszków), Kellner 241, Slg. Erlanger 437; srebro 28.99 g;
pozostałości grynszpanu na rewersie, rzadka odmiana z herbem miasta otoczonym dwoma bazyliszkami.

464

prusy – królestwo (1701–1918)
Fryderyk wilhelm I (1713–1740)
464. 1/4 dukata, 1714 HFH, mennica Magdeburg; Aw: Popiersie króla w prawo, w antycznej zbroi,
FR WILH D G REX BORVSS; Rw: Gwiazda Orderu Czarnego Orła; Fr. 2347 var., Neumann 46,
Schrötter (awers 171, rewers 167); złoto, 13.6 mm, 0.85 g; awers wybity stemplem z 1715 roku,
rewers wybity stemplem z 1714 roku, rzadki wariant, moneta lekko ugięta, ale pięknie zachowana.
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466

465

Fryderyk II (1740–1786)
465. 1/3 talara, 1774 E, mennica Królewiec; Kluge BNF 146.4, Olding 113, Schrötter 565; ładnie zachowany.
Fryderyk wilhelm II (1786–1797)
466. 4 grosze (1/6 talara), 1796 A, mennica Berlin; Olding 5, Schrötter 80; pięknie zachowana moneta,
z dużym blaskiem menniczym, miejscowa, delikatna patyna.

II/II+

300,-

I-

250,-

II-

250,250,-

468

467
467. 4 grosze (1/6 talara), 1797 A, mennica Berlin; Olding 5, Schrötter 81; justowanie,
ale bardzo ładnie zachowana moneta.
468. 4 grosze (1/6 talara), 1797 A, mennica Berlin; Olding 5, Schrötter 81; bardzo ładnie zachowane.

469

Fryderyk wilhelm III (1797–1840)
469. Friedrichs d’or, 1803 A, mennica Berlin; Fr. 2422, Olding 209a, Schrötter 15; złoto, 6.65 g;
bardzo ładnie zachowana moneta.

II/II+

7.000,-

470. Talar, 1799 A, mennica Berlin; Aw: Popiersie władcy w lewo, FRIEDR WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, o którą oparci dwaj dzicy ludzie, poniżej EIN THALER oraz data 1799;
Davenport 2603, Olding 102a, Schrötter 43; srebro, 22.07 g; justowany, ale pięknie zachowany.
II+/I-

600,-

470
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471

471. Talar, 1802 A, mennica Berlin; Aw: Popiersie władcy w lewo, FRIEDR WILHELM III KŒNIG VON PREUSSEN;
Rw: Ukoronowana tarcza herbowa, o którą oparci dwaj dzicy ludzie, poniżej EIN THALER oraz data 1802;
Davenport 755, Olding 102a, Schrötter 46; srebro, 22.01 g; pięknie zachowany.
II+/I-

600,-

473

472
472. 4 grosze (1/6 talara), 1802 A, mennica Berlin; Olding 109, Schrötter 73; pięknie zachowane.
473. 4 grosze (1/6 talara), 1802 B, mennica Wrocław; Olding 115, Schrötter 81; pięknie zachowane.

I/II+
I-

300,300,-

III+

300,200,-

II+

250,-

475

474

474. 4 grosze (1/6 talara), 1803 A, mennica Berlin; Olding 109, Schrötter 74; pięknie zachowana moneta.
475. 4 grosze (1/6 talara), 1804 A, mennica Berlin; Olding 109, Schrötter 75; bardzo ładne.

476

477

476. 4 grosze (1/6 talara), 1805 A, mennica Berlin; Olding 109, Schrötter 76; punktowy szary nalot na awersie.
Saksonia - linia albertyńska (1547–1918)
jan jerzy I (1615–1656)
477. Talar, 1648, mennica Drezno; Aw: Półpostać władcy trzymającego miecz oraz hełm, w prawo,
IOHAN GEORG D G DVX SAX IVL CLIV ET MONT; Rw: Wielopolowa tarcza herbowa, nad którą hełmy
z labrami i klejnotami, po bokach C- R, SA ROM IMP ARC - HIM ET ELECT 16 - 48; Davenport 7612,
Kahnt 169, Schnee 879; srebro, 28.99 g; ładny egzemplarz.
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III+/II-

1.000,-

478
Fryderyk August I (1806–1827)
478. 1/6 talara pośmiertne, 1827 S, mennica Drezno; Aw: Głowa króla saskiego w prawo, FRIEDRICH AUGUST
KOENIG VON SACHSEN; Rw: Napis VOLLENDET D. 5 MAI 1827 / PS 91 V 14_16 otoczony wieńcem;
AKS 57, Jaeger 43, Kahnt 1265, Merseburger 2104; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5884052-019, z oceną MS64.

I

200,-

I

1.000,-

II-

2.500,-

479

Republika weimarska (1918–1933)
479. 5 marek, 1927 A, mennica Berlin; Dąb; AKS 25, Jaeger 331; srebro, 24.90 g; wyśmienicie zachowana moneta,
w subtelnej patynie.

480

ROSjA

Iwan V i piotr I Aleksiejewicze (1682–1689)
480. Siewski czech, 1686; Aw: Ukoronowany, dwugłowy Orzeł, I A P A D G C & M D T M & P & A R A;
Rw: Jabłko królewskie, MON NOV FACTA SIEVA 1686; Diakov 20-27 (ER), Severin 8; bilon, 0.77 g;
ciemna patyna, rzadki i pięknie zachowany.

W wyniku rozejmu zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą, a Carstwem Rosyjskim, 30 stycznia 1667 roku, Ukraina
Zadnieprzańska została włączona do Państwa Moskiewskiego. Na potrzeby rynku, który nie poddawał się ekonomicznym
procesom integracyjnym w obrębie jednego organizmu politycznego, bito siewskie czechy w latach 1686–1687, w Siewsku
położonym w guberni orłowskiej. Monety te miały imitować polskie półtoraki, jednak ze względu na niską jakość kruszcu
nie przyjęły się w obiegu. Z tego powodu są dziś rzadko spotykane na rynku kolekcjonerskim.
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481
Mikołaj I (1825–1855)
481. Rubel, 1842 СПБ АЧ, mennica Petersburg; mała korona na awersie, 9 piór w ogonie orła, 8 gałązek laurowych
w wieńcu; Adrianov 1842н, Bitkin 200, Uzdenikow 1604; piękny egzemplarz, z dużym blaskiem menniczym.

I

1.250,-

I-

5.000,-

I

2.500,-

I

2.500,-

482

Aleksander II (1855–1881)
482. 5 rubli, 1867 СПБ HI, mennica Petersburg; Bitkin 15, Fr. 163, Uzdenikow 0252; złoto, 6.50 g;
rzadki rocznik, minimalne zacięcie rantu na awersie i rewersie, delikatne uszkodzenia rantu i ryski na rewersie.

483

Aleksander III (1881–1894)
483. 5 rubli, 1888 (АГ), mennica Petersburg; mała głowa cara z dłuższą brodą, bez liter na odcięciu szyi;
Bitkin 27, Fr. 168, Kazakov 68, Uzdenikow 0299; złoto, 6.45 g; wyśmienity stan zachowania.

484

484. 5 rubli, 1889 (А•Г), mennica Petersburg; litery АГ na odcięciu szyi; Bitkin 34, Fr. 168, Kazakov 702,
Uzdenikow 0301; złoto, 6.45 g; moneta w wyśmienitym stanie zachowania.
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485

485. 5 rubli, 1890 (А•Г), mennica Petersburg; Bitkin 35, Fr. 168, Kazakov 721, Uzdenikow 0304; złoto, 6.42 g;
moneta w wyśmienitym stanie zachowania.

I

2.500,-

I

2.500,-

III+

3.000,-

486

Mikołaj II (1894–1917)
486. 7 1/2 rubla, 1897 (A•Г), mennica Petersburg; Bitkin 17, Fr. 178, Kazakov 67, Uzdenikow 0325; złoto, 6.44 g;
pięknie zachowana moneta, wybite głębokimi stemplami .

487

SIeDMIOGRÓD

jan II zygmunt (1559–1571)
487. Dukat, 1568, mennica Hermannstadt; Aw: Ukoronowana, wielopolowa tarcza herbowa, IO SECV D G ELE
REX VN 1568; Rw: Matka Boska z Dzieciątkiem, siedząca na wprost, PATRONA HVNGARIE;
Fr. 275, Resch 67; złoto, 3.53 g; wada blachy, patyna.
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488

Gabriel Bethlen (1613–1629)
488. Dukat, 1621, mennica Kremnica; Aw: Popiersie księcia w prawo, w zbroi i z berłem w dłoni, po bokach K - B,
GAB D G EL HV - DA CR SC REX; Rw: Matka Boska siedząca na wprost, trzymająca na ręku Dzieciątko
z berłem, TRANS PR ET - SIC COM 1621; Fr. 358, Resch 65; złoto, 3.40 g; lekko gięty,
pięknie zachowany i rzadki, moneta w pudełku firmy NGC nr 5884051-006, z oceną MS60.

II

10.000,-

II+

60.000,-

489

STANY zjeDNOczONe AMeRYKI (uSA)

489. 20 dolarów, 1885 CC, mennica Carson City; typ Liberty Head, z motto na rewersie; Fr. 179, KM 74.3;
złoto próby 900, ok. 33.44 g; bardzo rzadka moneta w pudełku firmy NGC nr 4786141-012, z oceną AU58,
nakład jedynie 9.450 sztuk.

Ponad pięciotonową prasę menniczą pracującą w mennicy w Carson City, w stanie Nevada (działającej w latach 1870–1893)
wykonała firma Morgan & Orr z Filadelfii. Była zaprojektowana tak, by nacisk podczas wybijania nie przekraczał 200 ton.
Niestety, granica ta była notorycznie przekraczana i w 1878 roku pękł łuk podtrzymujący wewnętrzną konstrukcję. Maszyna
została na jakiś czas wycofana z użytku, a naprawy podjęli się miejscowi mechanicy z zakładu Virginia & Truckee Railroad.
Zrobili to na tyle dobrze, że dziś, ciągle działającą maszynę, można oglądać w Nevada State Museum, w budynku dawnej
mennicy.
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490

490. 20 dolarów, 1891 CC, mennica Carson City; typ Liberty Head, z motto na rewersie; Fr. 179,
KM 74.3; złoto próby 900, ok. 33.44 g; bardzo rzadka moneta w pudełku firmy NGC
nr 4786141-014, z oceną AU58, nakład jedynie 5.000 sztuk.

II+

60.000,-

II-

6.000,-

II

40.000,-

491

491. 10 dolarów, 1856 S, mennica San Francisco; typ Liberty Head, bez motto na rewersie; Fr. 157, KM 66.2;
złoto próby 900, ok. 16.72 g; moneta w pudełku firmy NGC nr 5884051-001, z oceną AU55,
nakład 68.000 sztuk.

492

492. 10 dolarów, 1875 CC, mennica Carson City; typ Liberty Head, z motto na rewersie; Fr. 161, KM 102;
złoto próby 900, ok. 16.72 g; bardzo rzadka moneta w pudełku firmy NGC nr 4786401-007, z oceną AU53,
nakład jedynie 7.715 egzemplarzy.
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493

493. 10 dolarów, 1932, mennica Filadelfia; typ Głowa Indianina; Fr. 166, KM 130; złoto próby 900, ok. 16.72 g;
pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 4785894-023, z oceną MS64+, nakład 4.463.000 sztuk.

I

5.000,-

I

12.500,-

I

15.000,-

494

wĘGRY

Leopold I (1657–1705)
494. Dukat, 1694, mennica Kremnica; Pomiędzy literami K - B, postać króla stojącego w prawo,
trzymającego jabłko panowania oraz berło, LEOPOLD D G R I S A G H B REX; Rw: Maryja z dzieciątkiem
Jezus, w wieńcu z promieni, AR AV DV BV M - MO CO TY; Fr. 128, Herinek 360, Huszár 1322;
złoto, ok. 3.49 g; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5884051-004, z oceną MS64.

495

495. Dukat, 1695(4), mennica Kremnica; Pomiędzy literami K - B, postać króla stojącego w prawo,
trzymającego jabłko panowania oraz berło, LEOPOLD D G R I S A G H B REX; Rw: Maryja
z dzieciątkiem Jezus, w wieńcu z promieni, AR AV DV BV M - MO CO TY; Fr. 128, Herinek 361,
Huszár 1322; złoto, 3.49 g; przebita ostatnia cyfra daty (z 4 na 5), wyśmienicie zachowana moneta
w pudełku firmy NGC nr 5776216-006, z oceną MS67.
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496

496. Dukat, 1699, mennica Kremnica; Pomiędzy literami K - B, postać króla stojącego w prawo,
trzymającego jabłko panowania oraz berło, LEOPOLD D G R I S A G H B REX; Rw: Maryja
z dzieciątkiem Jezus, w wieńcu z promieni, AR AV DV BV M - MO CO TY; Fr. 128, Herinek 365,
Huszár 1322; złoto, 3.48 g; wyśmienicie zachowana moneta w pudełku firmy NGC nr 5776216-008,
z oceną MS66.

I

15.000,-

II+

1.250,-

I/I-

400,-

497

497. Talar, 1691, mennica Kremnica; Aw: Popiersie władcy w zbroi, w prawo, LEOPOLDVS D G RO I S
AVG GER - HV BO REX; Rw: Pod dużą koroną Orzeł cesarski z tarczą herbową na piersi, ARCHIDVX
AVS DVX BVR MAR MOR CO TY; Davenport 3261, Herinek 734, Huszár 1372a; srebro, 27.90 g;
pięknie zachowana moneta, patyna.

498

wŁOcHY

Królestwo włoch
umberto I (1878–1900)
498. 2 liry, 1887 R, mennica Rzym; KM 23, Pagani 598; bardzo ładnie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5884052-013, z oceną MS63.
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499
499. 1 lir, 1887 M, mennica Mediolan; Gnecchi 1, KM 24, Pagani 604; wyśmienicie zachowana moneta w pudełku
firmy NGC nr 5884052-016, z oceną MS67.

I

300,-

I

600,-

II-

800,-

500
wiktor emanuel III (1900–1943)
500. 1 lir, 1906 R, mennica Rzym; KM 32, Pagani 766; pięknie zachowana moneta w pudełku firmy NGC
nr 5884052-018, z oceną MS65, miejscowy brak patyny na rewersie.

501

wenecja
Alvise IV Mocenigo (1763–1778)
501. Ducato del Leone, bez daty (1775), mennica Wenecja; Aw: Święty Marek, siedzący na tronie,
błogosławi klęczącego dożę, w odcinku inicjały V•V (mincerz Valiero Valier), S M V ALOY MOCENI CO D;
Rw: Lew św. Marka, przed nim wieża oraz księga, w odcinku trzy rozety, DVCATVS VENETVS;
CNI 98, Davenport 1561, Paolucci 27; srebro, 22.68 g; ładnie zachowana moneta w patynie.
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Jak kupować na 76 aukcji przez internet
Na stronie http://wcn.onebid.pl należy posiadać
swoje konto WCN, czyli adres email i hasło do
logowania. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze konta,
należy je założyć na stronie http://wcn.pl/register

↓

Zalogować się na swoje konto, a następnie
wypełnić formularz rejestracyjny do aukcji 76 oraz
podać maksymalną wysokość kredytu wydatków na
całej aukcji. Potwierdzeniem udanej rejestracji
będzie wiadomość email otrzymana od nas.

↓

Przed oraz w czasie licytacji
można składać limity na wybrane
pozycje oraz dodawać pozycje do
listy obserwowanych.

→

↓

Licytacja na żywo polega na
śledzeniu przebiegu aukcji oraz
przebijaniu ceny aktualnie
licytowanej pozycji.

Limity na aukcję można składać również tradycyjnie: pocztą,
poprzez email oraz osobiście, do końca dnia poprzedzającego
rozpoczęcie aukcji

Szanowni Państwo,

Zarezerwowaliśmy salę aukcyjną w Hotelu Mercure,
jednakże z uwagi na epidemię jest bardzo
prawdopodobne, że aukcja na sali odbędzie się
w bardzo ograniczonym zakresie lub sala będzie
zamknięta.

Informację o otwarciu sali aukcyjnej podamy około
tydzień przed terminem licytacji na stronie wcn.pl.

Kalendarz aukcji na 2021 r.
77 aukcja odbędzie się 13. listopada 2021 r.
77th auction will be held on 13th November 2021
Pozycje na tę aukcję przyjmujemy do dnia 10 września 2021 r.
We consign items for this auction until 10th September 2021

Zachęcamy również do uczestnictwa w naszych
cotygodniowych aukcjach internetowych
na stronie wcn.pl/eauctions

