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Aukcja 11e

Sobota, 22.04.2017

Miejsce aukcji

Aukcja tylko internetowa na: www.aukcjamonet.pl

Składanie ofert
aukcyjnych

Oferty aukcyjne prosimy składać do 21 kwietnia na adres email
aukcja@niemczyk.pl lub faksem: (+48) 22 620 97 61

Preaukcja

Lista wszystkich przedmiotów aukcyjnych znajduje się na naszej stronie
internetowej, gdzie można wcześniej złożyć swoje oferty
(przed rozpoczęciem aukcji): www.aukcjamonet.pl

Licytacja na
żywo

Licytacja na żywo będzie możliwa poprzez stronę: www.aukcjamonet.pl

(składanie limitów
aukcyjnych)

Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00
Pozycje: 1 – 1177

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
telefonów do licytacji „na żywo” lub pomocy w czasie aukcji:
tel. kom. 1: (+48) 696 893 540
tel. kom. 2: (+48) 698 905 125
tel. kom. 3: (+48) 668 271 324
tel. kom. 4: (+48) 660 745 180

Oglądanie
przedmiotów
aukcyjnych

Przedmioty można obejrzeć w siedzibie Firmy (po wcześniejszym ustaleniu
terminu).

Sklep
internetowy

Poza działalnością aukcyjną prowadzimy sklep internetowy, w którym
mogą Państwo kupić monety z całego świata, banknoty, odznaczenia
i medale. Posiadamy również w ofercie złoto lokacyjne i monety
inwestycyjne złote, srebrne i platynowe.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.niemczyk.pl

www.aukcjamonet.pl
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Auction 11e

Saturday 22.04.2017

Location

Internet e-auction www.aukcjamonet.pl

Bids submission

Auction bids should be submitted by 21st of April at the following
e-mail address: aukcja@niemczyk.pl or by fax: +48 22 620 97 61

Pre-auction

Visit www.aukcjamonet.pl to view the catalog and place Your bids online
(before the auction).

(limits submission)

Live bidding

Starting time: 9:00 a.m.
LOT No. 1 - 1177

To take part in our e-auction, please register at our website:
www.aukcjamonet.pl to use our e-bidding system.
Please use the following phone numbers during the auction for live
bidding:
mobile phone 1: (+48) 696 893 540
mobile phone 2: (+48) 698 905 125
mobile phone 3: (+48) 668 271 324
mobile phone 4: (+48) 660 745 180

Lot viewing

Auction lots may be viewed by appointment at our Company.

On-line shop

As well as auctions, we run an online shop where you can buy
coins from all over the world, banknotes, decorations and medals.
We offer investment bars and coins in gold, silver and
platinum. Visit us at www.niemczyk.pl
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Dane do wpłaty / Bank details:
Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk
ul. Żelazna 67/22, 00-871 Warszawa

Bank Pekao S.A.
IBAN

NUMER KONTA / ACCOUNT NO

Waluta

SWIFT

PL
PL
PL

43 1240 6292 1111 0010 6046 2122
68 1240 6292 1787 0010 6046 2210
85 1240 6292 1978 0010 6046 2151

PLN
USD
EUR

PKOPPLPW
PKOPPLPW
PKOPPLPW

Tabela stanów zachowania: / Erhaltungsgrade: / Grading Terms: / Шкала:

Polska / Poland

Niemcy / Germany

USA

Rosja / Russia

St. Lustrzany (L)
1

Polierte Platte (PP)
Stempelglanz (Stgl)

полированная

2
3
4
5

Vorzüglich (Vzgl)
Sehr Schön (SS)
Schön (S)
Sehr Gut

Proof (PF)
Mint State/Uncirculated
(MS/Unc)
Extremely Fine (XF)
Very Fine (VF)
Fine (F)
Very Good (VG)

превосходная
отличная
очень хорошая
хорошая
удовлетворительная

Opis przedmiotów:
Jacek Michalski, Michał Niemczyk,
Skład katalogu i zdjęcia:
Aleksandra Kocot, Anna Gałązka, Maciej Kozłowski,
Maja Kamieńska, Inesa Goc, Agata Kaczyńska, Magdalena Niemczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone
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Licytacja na żywo – gdziekolwiek jesteś!
Weź udział w naszej aukcji ze swojego domu lub biura – na żywo przez Internet.
Potrzebujesz jedynie komputera, telefonu lub tabletu z dostępem do Internetu i wcześniejszej rejestracji
na naszej stronie: www.aukcjamonet.pl.
• Licytuj na żywo, tak jak byś był na aukcji osobiście.
• Obserwuj na żywo, śledź licytację pozycja po pozycji.

Zalety licytacji na żywo:
• Możesz się zalogować i licytować w dowolnym momencie aukcji.
• Na bieżąco jesteś informowany o przebiciach i cenie końcowej.
• Na żywo obserwujesz przebieg licytacji w PLN i innych walutach jednocześnie.
• W każdej chwili możesz sprawdzić listę pozycji, które wylicytowałeś.
• Możesz złożyć limity wcześniej, przed aukcją (limity są ukryte i tylko Ty znasz swój limit).
• Wykorzystaj wszystkie zalety licytacji na żywo, tak jak byś przebywał osobiście na sali
aukcyjnej ̶ sam decydujesz o swoich zakupach.

www.aukcjamonet.pl

Dołącz do nas w licytacji na żywo:

• Wejdź na naszą stronę www.aukcjamonet.pl i licytuj na żywo
• Rejestracja. Zarejestruj się on-line i sam ustal swój login, hasło i kwotę wydatków
• W dniu aukcji dołącz do licytacji na żywo i licytuj jakbyś był osobiscie na aukcji w sali.
• Licytuj wcześniej przez stronę www.sixbid.com oraz www.numisbids.com

Potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie licytacji − skontaktuj się z nami, odpowiemy na
wszystkie pytania.
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Live Bidding - wherever you are!
Participate comfortably in our auction from your home or your office − live on the Internet. You
will see the current lots and you can bid in real time. It is fast, easy and comfortable. You just need a
computer, an internet connection and to register on-line on our website: www.aukcjamonet.pl.
• Bid live, just as if you were in the auction room personally.
• See live, follow the increments lot by lot.

Your advantages of live bidding:
• You can log on and bid at any time.
• You are always informed about increments and final prices.
• You see the current increment in PLN and other currencies.
• You can check of your winning bids at any time.
• You can place your bids at any time before the auction.
• Take advantage of all benefits of live bidding as if you were personally in the auction
room − you can decide about your purchases.

www.aukcjamonet.pl

Join us and bid live:
•
•
•
•

Visit our website at www.aukcjamonet.pl and bid live
Register on-line and choose your username and password.
On the auction day join the auction and participate live!
You may place your bids through www.sixbid.com or www.numisbids.com

If you have any questions, feel free to contact us, we will help you with everything.
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Jacek Michalski

Michał Niemczyk

Numizmatyk,
rzeczoznawca

Właściciel Firmy

Magdalena Niemczyk
Copywriter
niemczyk@niemczyk.pl

tel./fax: +48 22 620 97 61

Aleksandra Kocot

Menedżer ds. obsługi klienta
a.kocot@niemczyk.pl
tel./fax: +48 22 620 97 61

Anna Gałązka

Grafika
a.galazka@niemczyk.pl
tel./fax: +48 22 620 97 61

Inesa Florczak

Obsługa aukcji stacjonarnych
i.goc@niemczyk.pl
tel./fax: +48 22 620 97 61

Maja Kamieńska

Obsługa klienta zagranicznego
m.kamienska@niemczyk.pl
tel./fax: +48 22 620 97 61

Maciej Kozłowski

Fotograf
m.kozlowski@niemczyk.pl
tel./fax: +48 22 620 97 61
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Aukcje 365 dni w roku
Zależy ci na czasie?
Nie chcesz czekać do kolejnej aukcji stacjonarnej?
Planujesz przebudować swoją kolekcje?
Wybierz aukcje internetowe naszej firmy!
Jest to szybka i pewna forma sprzedaży ̶ przekazane przedmioty
wystawiamy zazwyczaj już po 7 dniach.

Sprzedaż komisowa monet, medali i odznaczeń
Alternatywą dla sprzedaży za gotówkę jest sprzedaż komisowa dająca
gwarancję osiągnięcia najwyższej ceny. Jest to oszczędność Państwa czasu.
Renoma firmy i przejrzystość transakcji sprawiają, iż ceny uzyskiwane przez
naszą firmę są wyższe niż u innych.

"Sprzedając na aukcji wiesz,
że uzyskujesz aktualną cenę rynkową,
zaś kupując na aukcji - wiesz,
że kupujesz za aktualną
wartość rynkową."
Paweł Niemczyk

Dlaczego warto sprzedawać za naszym pośrednictwem?
• Bezpłatna wycena szacunkowa w oparciu o aktualne ceny rynkowe
• Pomoc i fachowe doradztwo – wspólnie wybierzemy najlepszy termin i formę
sprzedaży Państwa kolekcji
• Profesjonalna obsługa aukcji – opisy i fotografie przygotowane
przez specjalistów
• Ponad 15 000 zadowolonych Klientów i 1 000 stałych Komitentów
• Zdecydowanie wyższe rezultaty i bardziej korzystne warunki
• Doświadczenie – jesteśmy na Allegro od 10 lat, w tym czasie
przeprowadziliśmy ponad 100 000 udanych transakcji
• Brak ukrytych i dodatkowych opłat – pokrywamy wszystkie podatki i opłaty
związane ze sprzedażą.

Najdroższy sprzedany
polski dukat
w historii numizmatyki

Osiągane przez nas ceny sprzedaży są zdecydowanie
wyższe od przeciętnych na rynku numizmatycznym.

Aukcja 3, lot 34.
Stefan Batory, Dukat 1586,
Poznań, UNIKAT
Cena uzyskana: 816 000 zł
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Auctions 365 days of the year
Is it time sensitive?
Can't wait until the next live auction?
Do you want to rebuild your collections?
Choose our online auctions!
It is a fast and reliable form of sale – your items at our auctions usually in
7 days.

Consignment sale your coins, medals and decorations
An alternative to selling for cash is consignment sale. It guarantees
achieving the highest prices. It saves time. The reputation of our
Company and the transparency of transactions make the prices we
obtain much higher than others. You entrust your items to our Company
– and we take care of the rest.

”Selling at auction you know that
you are getting the current market
price and buying at auctions
you know that you are buying for
current market value.”
Paweł Niemczyk

Why is it worth to sell through us?
• Free evaluation based on current market prices
• Assistance and professional advice - together we choose the best time
and form of sales for your collection
• Professional auction services – descriptions, photographs taken by
specialists
• More than 15,000 satisfied clients and 1,000 regular consignors
• Decidedly higher results than other Allegro users
• Experience – we’ve been on Allegro for 10 years, during that time we
have carried out more than 100,000 successful transactions
• Definitely better results and more favorable conditions
• No hidden costs and extra charges – we cover all taxes and fees
associated with the sale.

The most expensive Polish
ducat sold in the history
of numismatics

Aukcja 3, lot 34.
Stefan Batory, Dukat 1586,
Poznań, UNIQUE PIECE
Hammer price: EUR 199 000

The selling prices that we obtain are much higher than the
average prices in the numismatic market.

www.aukcjamonet.pl
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GRADING
Autoryzowany Dealer NGC i PCGS

Jakość, ochrona i prestiż
Pośredniczymy w gradingu przedmiotów kolekcjonerskich:
monet, medali i banknotów.
Dopełniamy wszystkich formalności oraz zapewniamy bezpieczeństwo transakcji.

Certyfikowanie monet stało się w ostatnich latach powszechne i cenione oraz całkowicie
zmieniło obrót wartościami numizmatycznymi.
Grading umożliwia bezpieczny, nie obarczony ryzykiem, zakup numizmatów osobom
z nawet niewielkim doświadczeniem numizmatycznym, dodatkowo pomaga klientom
w podjęciu szybkiej decyzji o zakupie bez ryzyka. Często okazuje się, że nawet pospolita
moneta staje się rarytasem po uzyskaniu bardzo wysokiej noty gradingowej. Im doskonalszy
stan, tym wyższa jest jej wartość. W znacznym stopniu poszerza się w ten sposób grono ludzi,
którzy zaczynają swoją przygodę z monetami, będąc spokojni o swoje unikalne przedmioty.

grading@niemczyk.pl | tel. +48 22 620 97 61 | www.niemczyk.pl

Złotaalternatywa
Zachęcamy do inwestowania w złoto lokacyjne
w sprawdzonej firmie
● Fachowa i rzetelna wycena
● Profesjonalne doradztwo
● Aktualne ceny rynkowe
● Bogata oferta monet i sztabek
● Bezpieczeństwo i poufność transakcji

www.niemczyk.pl
niemczyk@niemczyk.pl / Tel. +48 22 620 97 61

Nasza oferta
W naszym sklepie oferujemy monety
kolekcjonerskie z całego świata, złote i srebrne (także
inwestycyjne), sztabki − dostępne od ręki, medale,
odznaki, odznaczenia, militaria i literaturę fachową.
Kupując u nas mają Państwo gwarancję
oryginalności wszystkich sprzedawanych
walorów, rzetelnego opisu przedmiotów i ich stanu
zachowania. Oferta ponad 2000 produktów jest wciąż
aktualizowana i poszerzana.

www.niemczyk.pl
In our Company we offer coins from all over the world, gold and silver (also investment), gold bars − available from stock,
medals, badges, decorations, military objects and professional literature.
Buying from us you have the guarantee of originality of all sold items, reliable descriptions of the objects and their
gradings. Our offer of more than 2000 products is constantly updated and expanded.

Oferujemy
Doświadczenie zdobyliśmy podczas ponad 25-letniej
działalności na rynku kolekcjonerskim. Renoma jaką uzyskała Firma
została doceniona przez IAPN (najstarsze i najbardziej prestiżowe
stowarzyszenie numizmatyków na świecie) − jesteśmy pierwszą
i jedyną polską firmą przyjętą do tego stowarzyszenia.
• Przyjmujemy przedmioty do sprzedaży komisowej lub kupujemy
je za gotówkę
• Bezpłatnie wyceniamy przedmioty jak i całe kolekcje
• Pomagamy w poszerzaniu kolekcji i doradzaniu w jej przebudowie
• Oferujemy rzetelną pomoc i miłą obsługę
• Gwarantujemy profesjonalne doradztwo, elastyczność i dyskrecję
przy każdej transakcji
The experience gained during more than 25 years in the collector market. The
reputation our Company acquired has been recognized by IAPN (the oldest
and most prestigious association of numismatists in the world) - we are the first
and only Polish company accepted to this association.

• We accept items for commission sale or buy for cash
• We evaluate items and entire collections for free
• We assist in expanding the collection and advising in its rebuilding
• We offer reliable assistance and friendly service
• We guarantee professional advice, flexibility and discretion for every transaction

www.aukcjamonet.pl
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Znaczenie gradingu
W początkach zbierania i kolekcjonowania monet na wartość przedmiotów w zasadniczym stopniu
wpływała ich rzadkość, w mniejszym zaś ich stan zachowania.
Dzisiaj kryteria wyceny monet znacznie się zmieniły.
W ostatnich latach coraz większego znaczenia zaczął nabierać stan zachowania i jakość monety.
Wcześniej, kiedy dostępność rzadkich monet ograniczona była jedynie do niewielkiej liczby numizmatyków,
definicje stanu zachowania ograniczały się do kilku formuł – stan przeciętny, stan dobry, stan menniczy.
Najpiękniejsze egzemplarze określało się jako stan „gabinetowy” (niem. Kabinettstücke), monety godne
najlepszych arystokratycznych zbiorów.
Częstym problemem były subiektywne oceny stanu zachowania monet, określane głównie przez
ich sprzedawców i nie zawsze odpowiadające rzeczywistości.
Gdy stan zachowania monety w coraz większym stopniu zaczął decydować o jej wartości,
niezbędnym stało się ustalenie obiektywnych, akceptowanych
i jednakowo stosowanych na całym świecie reguł oceny stanu
zachowania monet.
Kwestia ta rozwiązywana była różnorodnie, aż do czasu, gdy
amerykański numizmatyk dr William Sheldon opracował tzw. skalę
Sheldona i rozwiązanie to zyskało akceptację, rozpowszechniając się
w USA.
Skala Sheldona w największym skrócie, klasyfikuje stan
zachowania monety w skali 1-70, gdzie najniższy stan to zniszczony
krążek z możliwością identyfikacji legendy i wieku monety, aż do
MS-70 / PF-70 najwyższego możliwego stanu zachowania, gdy moneta
wychodzi prosto spod stempla bez najmniejszych defektów tła
i uszkodzeń.
Wdrożenie uniwersalnego systemu określania jakości i stanu
zachowania monety w zasadniczy sposób wpłynęło i ułatwiło obrót
walorami numizmatycznymi. W latach 80-tych XX wieku pojawiły się pierwsze firmy stosujące system
Sheldona przy certyfikowaniu i zabezpieczaniu monet. Pojawiły się na rynku numizmatycznym pierwsze
„slaby”.
Slab jest to plastikowe, odporne na manipulacje i wpływy zewnętrzne pudełko, w którym
zamknięta moneta otrzymuje certyfikat oryginalności wraz ze stanem zachowania.
Dla uniemożliwienia fałszowania i manipulacji, fotografie i dokumentacja wszystkich slabów
zamieszczone są w Internecie na stronach firm gradinowych w ich bazie danych. Wprowadzenie monet
certyfikowanych do obrotu przez największe firmy numizmatyczne i aukcyjne w sposób zasadniczy
zwiększyło obrót całej branży numizmatycznej i uczyniło go nieporównywalnie bezpieczniejszym.
Z wielu firm, które podjęły się certyfikowania monet, z biegiem lat rynek numizmatyczny
i kolekcjonerzy wyeliminowali słabsze, pozostawiając jedynie dwie, zasługujące na pełne zaufanie,
amerykańskie firmy – NGC i PCGS.
W dobie handlu internetowego, monety bez certyfikatu mają gorsze szanse sprzedaży i osiągnięcie
wysokiej ceny niż analogiczne, zabezpieczone slabami z wysokimi notami.

Za kulisami firmy gradingowej
Każda moneta certyfikowana w firmie gradinowej trafia do rąk rzeczoznawców, ekspert starannie
bada oryginalność monety i jej stan zachowania. Dla zachowania obiektywności, moneta jest ponownie
weryfikowana przez innego fachowca. Dopiero wtedy otrzymuje gwarancję, decyzję o wysokości noty
i trafia do hermetycznie zamkniętego pudełka z opisem.
Rzeczoznawcy NGC i PCGS wybierani są starannie z elitarnej grupy światowych ekspertów
numizmatycznych − spośród fachowców o największym doświadczeniu.

Kolejność postępowania przy gradingu
Przyjęcie monet

Każda moneta przeznaczona do certyfikacji otrzymuje dokładny opis, przydzielony jest jej
indywidualny numer, kod kreskowy, dokumentacja i inwentaryzowana jest w systemie firmy.
Unikalny numer pozwala metodycznie śledzić przedmiot na każdym etapie certyfikacji.

Bezpieczeństwo i bezstronność gradingu

Moneta, zaopatrzona jedynie w kod kreskowy, dla uzyskania jak największej bezstronności
ekspertów przy ocenie, jest dostarczana do sali ekspertów, gdzie zaopatrzeni w odpowiednie narzędzia
i pomoce rzeczoznawcy, siedząc przy wielkim stole oceniają monety. Każdy z ekspertów pracuje niezależnie
w warunkach zapewniających optymalną ocenę stanu zachowania i kondycji każdego przedmiotu.
Niezależne ustalenia poszczególnych ekspertów tworzą końcową ocenę wpisywaną do
komputerowej bazy danych.

Slabowanie

Po ostatecznej ocenie monety, zamykana jest hermetycznie wraz z opisem w plastikowym slabie,
uniemożliwiającym jego otworzenie i wszelkie manipulacje. Specjalna etykieta zatopiona w slabie posiada
opis przedmiotu, unikalny numer i kod kreskowy.

Ostateczna weryfikacja

W procesie ostatecznej kontroli jakości wszystkie oslabowane monety trafiają ponownie na stół
ekspertów, by jeszcze raz rzeczoznawcy dokonali ich przeglądu i ewentualnie zweryfikowali poprawność
wszystkich informacji.
Certyfikowanie monet stało się w ostatnich latach powszechne i cenione oraz całkowicie zmieniło
obrót wartościami numizmatycznymi.
Grading umożliwia bezpieczny, nie obarczony ryzykiem, zakup numizmatów osobom o nawet
niewielkim doświadczeniu numizmatycznym, dodatkowo pomaga klientom w podjęciu szybkiej decyzji
o zakupie bez ryzyka. Często okazuje się, że nawet pospolita moneta staje się rarytasem po uzyskaniu
bardzo wysokiej noty gradingowej. Im doskonalszy stan, tym wyższa jest jej wartość. W znacznym stopniu
poszerza się w ten sposób grono ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę z monetami, będąc spokojni
o swoje unikalne przedmioty.

Grading to jakość, bezpieczeństwo i prestiż.

grading@niemczyk.pl

Antyk
1.

Partia. Mitrydates II (121-918 p.n.e.) AR Drachma NGC Ch AU
Moneta w gradingu NGC z wysokimi ocenami. Idealnie zachowany
egzemplarz. Wzorowa jakość detali. Połysk menniczy. Piękna, delikatna
patyna. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.

CENA: 800 zł

2.
Partia. Fraates IV (38-2 p.n.e.) AR Drachma NGC Ch AU
Moneta w gradingu NGC z wysokimi ocenami. Wspaniale zachowany
egzemplarz. W pełni czytelny. Połysk menniczy. Złota patyna. Moneta
rzadka w takim stanie zachowania.

CENA: 800 zł

3.
Partia. Vologases V (191-208 AD), drachma NGC Ch XF
Moneta w gradingu NGC z wysokimi ocenami. Bardzo dobrze zachowany
egzemplarz. Delikatna patyna. Wspaniała jakość detali.

CENA: 800 zł

Średniowiecze
4.

Władysław Warneńczyk. Goldgulden bez daty (1441),
Hermannstadt NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Mennica Sybin (Nagyszeben,
Hermannstadt). Bardzo rzadki goldgulden, nie było go w wielkim skarbie
ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach. Piękny menniczy
egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadka moneta w takim
stanie zachowania – MS62.
Friedberg 13; Huszar 597; Lengyel 22/7; Koszyce (-)
CENA: 5 000 zł

5.
Bolesław III Krzywousty. Denar (1102-1138) PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Delikatna, złota patyna. Dużo
połysku menniczego. W pełni czytelny egzemplarz. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Kopicki 42
CENA: 1 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Średniowiecze
6.

Kazimierz Jagiellończyk. Półgrosz (1386-1434), Kraków NGC F15
Odmiana z literą D pod koroną. Czytelny egzemplarz. Ciemna patyna.

Kopicki 360; Gumowski 416
CENA: 200 zł

Zygmunt l Stary

Król Polski 1506-1548

7.
Denar koronny bez daty Kraków (1506-1548) NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z literami S-P, w koronie
mała rozetka. Wspaniale zachowany egzemplarz. Dużo połysku menniczego.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kurpiewski 10 (R4)
CENA: 300 zł

8.
Denar 1546, Gdańsk PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz,
delikatna patyna i połysk menniczy. Rzadka moneta.

Kopicki 7259 (R4)
CENA: 400 zł

9.
Grosz 1527, Kraków PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS62 od PCGS i w ogóle przeszedł grading. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Rzadszy w takim stanie
zachowania.
Kopicki 417
CENA: 400 zł

10.
Grosz 1529, Kraków PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Idealny egzemplarz, wspaniale,
centrycznie wybity. Pięknie zachowane detale – szczególnie orzeł. Lustro
mennicze na całej powierzchni monety. Bardzo rzadka w takim stanie
zachowania.
Kopicki 419
CENA: 400 zł

16

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Zygmunt l Stary

Król Polski 1506-1548

11.
Grosz 1545, Kraków PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
AU58 od firmy PCGS. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Kopicki 424
CENA: 250 zł

12.
Grosz 1546, Kraków NGC AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z herbem Leliwa
pomiędzy literami S-T. Bardzo ładny egzemplarz. Delikatna patyna. Dużo
lustra menniczego. Wspaniale zachowane detale – szczególnie sylwetka
orła. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.
Kopicki 428
CENA: 400 zł

13.
Półgrosz 1523, Wilno NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz. Dużo
lustra menniczego. Rzadki w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 1S300-15
CENA: 200 zł

14.
Półgrosz 1524, Wilno NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Intensywny połysk menniczy.
Wspaniałe detale. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 1S308-10
CENA: 200 zł

15.
Półgrosz 1525, Wilno NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Intensywny połysk menniczy.
Wspaniałe detale. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 1S320-10
CENA: 200 zł
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Zygmunt l Stary

Król Polski 1506-1548

16.
Półgrosz 1526, Wilno NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Delikatna patyna. W pełni czytelny. Rzadki
w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 1S558-10
CENA: 200 zł

17.
Półgrosz 1527 (nienotowany), Wilno NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Półgrosz z błędem LTVANIE
na rewersie NIENOTOWANY w katalogu Ivanauskasa. Bardzo ładny
egzemplarz. Intensywny połysk menniczy. Delikatna patyna. W pełni
czytelny. Ekstremalnie rzadki w tak pięknym stanie zachowania.
Ivanauskas nie notuje
CENA: 200 zł

18.
Półgrosz 1528, Wilno NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowane detale,
szczególne Pogoni. Podwójne bicie od strony orła. Ekstremalnie rzadki
w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 1S476-11
CENA: 200 zł

19.
Trojak (3 grosze) 1538, Gdańsk NGC AU50
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera; odmiana trojaka gdańskiego
1538 podobnego do Iger G.37.2, ale z inną datą. Iger nie notuje takiej
interpunkcji na rewersie. Podobny egzemplarz do Iger G.38.1h. Ładny
egzemplarz z piękną, starą, kolorową patyną. Ładnie zachowany awers,
szczególnie portret króla.
Iger nie notuje
CENA: 200 zł

20.
Grosz 1533, Gdańsk NGC MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta z pierwszej
połowy XVI wieku w tak wysokiej nocie występuje niezwykle rzadko.
Jedyny egzemplarz jaki uzyskał MS61. Pięknie zachowane detale i połysk
menniczy powodują, iż ta drobna moneta z mennicy gdańskiej prezentuje
się niesamowicie. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Kopicki 7300
CENA: 800 zł

18

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Zygmunt l Stary

Król Polski 1506-1548

21.
Grosz 1535, Gdańsk PCGS AU53
Ładny egzemplarz z zachowanymi resztkami połysku, delikatna patyna.
Rzadka data i dodatkowo rzadszy egzemplarz w takim stanie zachowania.

Kopicki 7312
CENA: 200 zł

22.
Grosz 1535, Gdańsk PCGS AU55
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z trójlistkiem na
początku napisu otokowego awersu i rewersu. Bardzo ładny egzemplarz
jak na ten typ monety. Połysk menniczy. Centrycznie wybity. Rzadki.

Kopicki 7316 (R2)
CENA: 200 zł

23.
Grosz 1538, Gdańsk PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz,
centrycznie wybity. Bardzo dużo lustra menniczego. Wspaniale zachowane
detale.

Kopicki 7322
CENA: 200 zł

24.
Grosz 1539, Gdańsk NGC AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz.
Wspaniały połysk menniczy.

Kopicki 7323
CENA: 300 zł

25.
Szeląg 1539, Gdańsk PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz został
oceniony przez firmę PCGS na MS63. Druga nota to dopiero AU58. Pięknie
zachowany egzemplarz. Intensywny połysk menniczy. Centrycznie wybity.
Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 7282
CENA: 300 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

19

Zygmunt l Stary

Król Polski 1506-1548

26.
Grosz 1530, Toruń PCGS AU55 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Niższa nota przyznana przez
PCGS to dopiero AU50. Rzadsza odmiana z PRV na awersie i mieczem
w lewo. Piękny egzemplarz. Intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Rzadsza moneta w takim stanie zachowania.
Kopicki nie notuje; Kurpiewski/ Kamiński 270 (R)
CENA: 200 zł

27.
Grosz 1530, Toruń PCGS AU55
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z PRVS na awersie
i mieczem w prawo. Piękny egzemplarz. Intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Kopicki 3084
CENA: 200 zł

28.
Grosz 1531, Toruń PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Odmiana z końcówką legendy
awersu PRVS. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Kopicki 3086 (podobny)
CENA: 200 zł

29.
Grosz 1532, Toruń PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz.
Delikatnie niedobity na twarzy króla. Świeży, z lustrem menniczym.
Rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 3087 (R)
CENA: 300 zł

30.
Grosz 1532, Toruń PCGS AU55
Odmiana z końcówką legendy awersu PRVS SI. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Delikatna
patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Kopicki 3087 (R)
CENA: 200 zł
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31.

Grosz 1534, Toruń NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z długimi włosami
króla. Litera O w COMV podwójnie wybita i druga R w TERR. Wspaniale
zachowany egzemplarz. Ostry relief. Intensywny połysk menniczy. Rzadki
w takim stanie zachowania.
Kopicki 3089
CENA: 500 zł

32.
Trojak (3 grosze) 1540, Elbląg NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka elbląskiego
z herbem miasta i napisem ELBING na awersie. Piękny, menniczy
egzemplarz. Idealnie zachowana moneta. Przepiękny połysk menniczy –
moneta przypomina lustrzankę. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Iger E.40.1.b (R2)
CENA: 1 000 zł

33.
Trojak (3 grosze) 1540, Elbląg NGC UNC Details
Odmiana trojaka elbląskiego z herbem miasta i napisem ELBIN na awersie.
Bardzo rygorystyczna ocena NGC "Hairlines". Delikatna patyna. Intensywny
połysk menniczy,. Przepiękny, idealnie zachowany egzemplarz. Rzadki
w takim stanie zachowania.
Iger E.40.1.a (R2)
CENA: 600 zł

34.
Grosz 1539, Elbląg NGC AU55
Odmiana z mieczem trzymanym z prawej strony głowy orła, na awersie
PRVS kończy napis. Rzadsza odmiana z orłem starszego typu. Bardzo
ładnie zachowany jak na ten typ monety. Delikatna patyna. Bardzo dobrze
zachowane detale monety.
Kopicki 7085 (R2); Slg. Marienburg 9248
CENA: 200 zł

Zygmunt ll August

Król Polski 1548-1572, Wielki Książę Litewski 1544-1572

35.

Czworak (4 grosze) 1569, Wilno PCGS AU53
Odmiana czworaka z napisem LI/LITVA. Ładny egzemplarz. Połysk
menniczy.

Ivanauskas 10SA43-4
CENA: 400 zł
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Król Polski 1548-1572, Wielki Książę Litewski 1544-1572

36.
Trojak (3 grosze) 1564, Wilno NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego
podobnego do typu Iger V.62.3, ale rok 1564. Wyśmienity egzemplarz.
Wspaniale zachowane lustro mennicze i detale. Ideał. Bardzo rzadka
moneta w takim stanie zachowania.
Iger V.64.1.a (R1)
CENA: 600 zł

37.
Grosz 1548, Wilno PCGS AU Details
Grosz litewski na stopę polską, bardzo ładny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Kopicki 3282 (R); Ivanauskas 5SA8-4
CENA: 450 zł

38.
Półgrosz 1546, Wilno NGC MS61
Piękny egzemplarz. Wspaniały połysk menniczy. Wysoki MS. Rzadka
moneta w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA268-5
CENA: 400 zł

39.
Półgrosz 1547, Wilno PCGS AU53
Bardzo ładny egzemplarz. Intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA34-12
CENA: 100 zł

40.
Półgrosz 1547, Wilno NGC MS63
Menniczy egzemplarz. Piękne detale i dużo połysku menniczego. Wysoki
MS. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA34-12
CENA: 400 zł
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Król Polski 1548-1572, Wielki Książę Litewski 1544-1572

41.
Półgrosz 1548, Wilno NGC MS62
Menniczy egzemplarz, pięknie zachowane detale. Lustro mennicze
na całej powierzchni. Rzadki w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA37-12
CENA: 400 zł

42.
Półgrosz 1549, Wilno NGC MS61
Menniczy egzemplarz, pięknie zachowane detale. Lustro mennicze
na całej powierzchni.

Ivanauskas 4SA42-13
CENA: 400 zł

43.
Półgrosz 1550, Wilno NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz,
pięknie zachowane detale. Idealna sylwetka orła. Lustro mennicze na całej
powierzchni.

Ivanauskas 4SA45-13
CENA: 400 zł

44.
Półgrosz 1551, Wilno PCGS MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz.
Idealnie zachowane detale i dużo lustra menniczego. Moneta rzadka
w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA46-13
CENA: 400 zł

45.
Półgrosz 1553, Wilno NGC MS62
Menniczy egzemplarz z dużą ilością połysku w tle. Wspaniale zachowane
detale. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA49-46
CENA: 400 zł
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Król Polski 1548-1572, Wielki Książę Litewski 1544-1572

46.
Półgrosz 1556, Wilno NGC MS62
Menniczy egzemplarz z doskonale zachowanymi detalami i intensywnym
połyskiem. Rzadki w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA193-16
CENA: 400 zł

47.
Półgrosz 1556, Wilno PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz z doskonale
zachowanymi detalami i intensywnym połyskiem. Delikatna złota patyna.
Bardzo rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA193-16
CENA: 500 zł

48.
Półgrosz 1558, Wilno NGC MS62
Menniczy egzemplarz drobnej XVI-wiecznej monety. Piękne detale i spora
ilość połysku menniczego. Delikatna złota patyna. Wysoki MS. Rzadka
moneta w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA83-24
CENA: 400 zł

49.
Półgrosz 1559, Wilno NGC MS62
Wysoki MS. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 4SA87-24
CENA: 400 zł

50.
Półgrosz 1559, Wilno NGC AU58
Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Dużo lustra menniczego.

Ivanauskas 4SA87-24
CENA: 300 zł
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51.
Półgrosz 1560, Wilno NGC AU58
Przepięknie zachowany egzemplarz – szczególnie strona z Pogonią.
Intensywny połysk menniczy.

Ivanauskas 4SA98-24
CENA: 300 zł

52.
Dwudenar 1569, Wilno PCGS AU50
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko trzy egzemplarze
przeszły grading w firmie PCGS. Ładny egzemplarz, resztki połysku
menniczego i dobrze zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy
w takim stanie zachowania.

Ivanauskas '13 3SA3-2
CENA: 100 zł

53.
Denar 1558, Wilno PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Rzadki rocznik. Menniczy
egzemplarz z dużą ilością połysku w tle. Idealnie zachowane detale,
dodatkowo urokliwa patyna podkreślająca ostry relief. Moneta ekstremalnie
rzadka w takim stanie zachowania.

Ivanauskas 2SA18-9; Kopicki 3216 (R2), Tyszkiewicz 4 mk
CENA: 500 zł

54.
Grosz 1567, Tykocin NGC Fine Details
Niedobity egzemplarz. Ciemna patyna.

Ivanauskas 5SA23-9
CENA: 100 zł
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55.
Dukat 1555, Gdańsk NGC MS61 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w koronie i w zbroi ze szpiczastą brodą w prawo,
SIGIS•AVG•REX•POLO•D•PRVS•
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Ciasno ustawione cyfry
daty stykają się z lilią rozpoczynającą napis: MONE•NO•AVR•CIVI•
GEDANEN•1555
Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Znamy siedem odmian napisowych dukata z datą 1555. Wariant z napisem: POLO.D.PRVS. notowany jest w dwóch
odmianach z różnie ustawionymi cyframi daty. Kaleniecki nie wyróżnia ich w wykazach aukcji. Wszystkie dukaty
gdańskie z 1555 roku są bardzo rzadkie. Analiza wizerunków oraz wag wskazuje, że na znanych dotychczas aukcjach
występowały jedynie dwa różne egzemplarze. Ten może być trzecim. Dwa kolejne znajdują się w zbiorach prywatnych
a sześć następnych w zbiorze w Wiedniu.
Wyśmienity egzemplarz. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Jedyny dukat gdański Zygmunta Augusta, który
przeszedł grading i otrzymał notę powyżej MS60. Rzadkość R7.

Kopicki 7377 (R6); Mikołajczyk(1984) 32; CNG 97; Złoto czasów Jagiellonów 96 (R7); Kaleniecki s. 33
CENA: 100 000 zł
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56.

Trojak (3 grosze) 1557, Gdańsk PCGS XF45
ex. Sawicki collection
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze
przeszły grading w PCGS. Odmiana trojaka gdańskiego z popiersiem
króla bez obwódki. Bardzo rzadki egzemplarz z wzorową proweniencją
z legendarnej kolekcji Sawickiego. Bardzo ładnie zachowany jak na ten
typ monety.
Kopicki 7368 (R3); Iger G.57.2.a (R3)
CENA: 1 200 zł

57.
Denar 1554, Gdańsk NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z wąską koroną nad
herbem miasta. Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Delikatna patyna.
Intensywny połysk menniczy. Moneta bardzo rzadka w takim stanie
zachowania.
Kopicki 7350 (R4); CNG 81.VI; Tyszkiewicz 8
CENA: 500 zł

Henryk Walezy

Król Polski 1573-1575

58.
Henryk Walezy. Ecu d'or 1578 G, Poitiers NGC AU DETAILS
Henryk Walezy umieszczał na swych francuskich monetach tytulaturę
króla Polski. Za swojego panowania nie wybił żadnych monet w mennicach
polskich. Odmiana z obwódkami i tytulaturą REX na awersie. Kopicki
nie notuje takiej odmiany z 1578 roku, podobny egzemplarz do Kopicki
10477 (R4). Ładny, bardzo czytelny egzemplarz. Dużo połysku. Drobne
ryski w tle. Rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki nie notuje; Friedberg 386
CENA: 7 000 zł

Stefan Batory

Król Polski 1576-1586

59.
Trojak (3 grosze) 1581, Olkusz PCGS AU55 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego
z dużą głową króla na awersie i z herbem Przegonia na rewersie. Bardzo
ładny, świeży egzemplarz. W pełni czytelny. Połysk menniczy. Ciekawszy
rocznik. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.
Iger O.81.3.b (R2)
CENA: 700 zł
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60.
Trojak (3 grosze) 1582, Olkusz PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego z dużą
głową króla na awersie i z herbem Przegonia na rewersie. W legendzie
awersu STEPHA. W pełni czytelny egzemplarz, rzadki w takim stanie
zachowania. Ciekawszy rocznik.
Iger O.82.5.f (R1)
CENA: 700 zł

61.
Trojak (3 grosze) 1582, Olkusz PCGS AU58
Odmiana trojaka olkuskiego z dużą głową króla na awersie i z herbem
Przegonia na rewersie. W legendzie awersu STEPHA. Wspaniale zachowany
egzemplarz jak na ten typ monety. Rzadki w takim stanie.
Iger O.82.5.k (R1)
CENA: 600 zł

62.
Trojak (3 grosze) 1583, Olkusz PCGS AU53
Trojak NIENOTOWANY z tą odmianą interpunkcyjną w katalogu Igera.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Rzadki w takim stanie zachowania.
Połysk menniczy. Ciekawszy rocznik.

Iger nie notuje
CENA: 600 zł

63.
Trojak (3 grosze) 1585, Olkusz NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego, gdzie
na rewersie obok orła i Pogoni znajdują sie litery G-H. Piękny, menniczy
egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Warto zwrócić uwagę na zarost
i włosy Batorego. Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Iger O.85.2.b (R1) (podobny)
CENA: 1 000 zł

64.
Trojak (3 grosze) 1585, Olkusz PCGS AU55
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego,
gdzie na rewersie obok orła i Pogoni znajdują sie litery G-H. Bardzo
ładny egzemplarz z dużym blaskiem menniczym. Rzadki w takim stanie
zachowania.
Iger O.85.2.d (R1)
CENA: 600 zł
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65.
Trojak (3 grosze) 1586, Olkusz PCGS AU Details
Odmiana trojaka olkuskiego, gdzie na końcu napisu awersu znajdują się
litery NH w ligaturze. Ładnie zachowany egzemplarz. Resztki połysku
menniczego.

Iger O.86.2 (R2)
CENA: 500 zł

66.
Trojak (3 grosze) 1586, Olkusz PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego,
gdzie na rewersie obok Orła i Pogoni znajdują się litery NH. Bardzo
ładny egzemplarz jak na ten typ monety. Wspaniale zachowane detale
(szczególnie zarost Batorego). Połysk menniczy na całej powierzchni.
Iger O.86.1.a (R1)
CENA: 600 zł

67.
Trojak (3 grosze) 1586, Poznań PCGS XF45
Odmiana trojaka olkuskiego, gdzie na awersie znajduje sie duża głowa
króla, a na rewersie data z lewej strony monety. Lekko niedobity egzemplarz.
Resztki połysku menniczego. Rzadki i poszukiwany rocznik.

Iger P.86.2.b (R1)
CENA: 500 zł

68.
Trojak (3 grosze) 1586, Poznań PCGS AU55 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie znajduje się duża głowa króla, a na rewersie data z lewej
strony monety. Delikatny defekt blachy, ale bardzo dużo blasku menniczego.
Rzadki rocznik, szczególnie w takim stanie zachowania.
Iger P.86.2.f (R1)
CENA: 500 zł

69.
Trojak (3 grosze) 1581, Wilno PCGS AU55
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera; odmiana, gdzie po LIT jest
kropka, ale na awersie MDL. Gwiazda duża i cienka. Podobny egzemplarz
do Iger V.81.3. Pięknie zachowane detale, bardzo ostre. Dużo blasku
menniczego. Wspaniale zachowany egzemplarz jak na ten typ monety.
Iger nie notuje
CENA: 500 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

29

Stefan Batory

Król Polski 1576-1586

70.
Trojak (3 grosze) 1581, Wilno PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana, gdzie po LIT kropka, ale MDL. na awersie
monety. Nad księżycem na awersie gwiazda gruba i mała. Podobny
egzemplarz do Iger V.81.3. Bardzo ładny. Pięknie zachowane detale,
bardzo ostre. Dużo blasku menniczego. Wspaniale zachowany jak na ten
typ monety. Rzadki w takim stanie.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł

71.
Trojak (3 grosze) 1582, Wilno PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak z taką interpunkcją (bez
kropek po MDL na awersie i LI na rewersie) NIENOTOWANY w katalogu
Igera. Podobny egzemplarz – Iger V.82.1.b (R). Bardzo ładny, pięknie
zachowane detale, bardzo ostre. Dużo blasku menniczego. Wspaniale
zachowany jak na ten typ monety. Rzadki w takim stanie.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł

72.
Trojak (3 grosze) 1583, Wilno PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wileńskiego,
gdzie na awersie pod głową króla znajduje się herb Leliwa. Piękny
egzemplarz. Intensywny połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale,
szczególnie rewersu. Moneta wygląda jak lustrzanka. Bardzo rzadka
w takim stanie zachowania.
Iger V.83.1.a (R)
CENA: 700 zł

73.
Trojak (3 grosze) 1584, Wilno PCGS AU55
Trojak NIENOTOWANY w Igerze; odmiana, gdzie w interpunkcji zamiast
kropek są dwukropki. Podobny egzemplarz do Iger V.84.1 (R). Resztki
połysku menniczego. W pełni czytelny egzemplarz. Ładnie zachowane
detale. Delikatna patyna. Ciekawy i rzadki wariant.
Iger nie notuje
CENA: 700 zł

74.
Trojak (3 grosze) 1585, Wilno PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego
bez herbu podskarbiego. Ładnie zachowany egzemplarz, dużo połysku
menniczego. Bardzo dobrze zachowane detale. Lekko niedobity na twarzy
króla. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.
Iger V.85.1.a (R)
CENA: 600 zł
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75.
Trojak (3 grosze) 1585, Wilno PCGS AU58
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego
z herbem Prus pod popiersiem na awersie. Ładnie zachowany egzemplarz,
dużo połysku menniczego. Bardzo dobrze zachowane detale. Moneta
rzadka w takim stanie zachowania.
Iger V.85.2.b (R)
CENA: 600 zł

76.
Trojak (3 grosze) 1586, Wilno PCGS MS62 (MAX)
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego
bez herbu podskarbiego. Bardzo wysoki MS. Przepiękny, menniczy
egzemplarz. Intensywny połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale.
Moneta rzadka w takim stanie zachowania.
Iger V.86.1.a (R)
CENA: 700 zł

77.
Trojak (3 grosze) 1583, Ryga NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wysoki MS w starym
gradingu. Wspaniale zachowany egzemplarz. Dużo połysku menniczego.
Defekt blachy. Rzadka moneta.

Iger R.83.1a (R1)
CENA: 500 zł

78.
Trojak (3 grosze) 1583, Ryga PCGS AU58
Trojak NIENOTOWANY katalogu Igera; odmiana, gdzie przed STEP
brak kropki, po L tylko jedna kropka. Podobny egzemplarz do Iger R.83.1.
Ładnie zachowany, dużo połysku menniczego. Bardzo dobrze zachowane
detale. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 400 zł

79.
Trojak (3 grosze) 1584, Ryga PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera. Ładnie zachowany egzemplarz. Połysk menniczy.
W pełni czytelny.

Iger R.84.1.e (R1) (podobny)
CENA: 400 zł
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80.
Trojak (3 grosze) 1584, Ryga PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmienna zbroja króla.
Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Połysk menniczy. Bardzo dobrze
zachowane detale. Rzadki.

Iger R.84.1.c (R1)
CENA: 400 zł

81.
Trojak (3 grosze) 1585, Ryga NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Bardzo intensywny połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale.
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania.

Iger R.85.1.a (R)
CENA: 700 zł

82.
Trojak (3 grosze) 1585, Ryga PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz.
Intensywny połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Iger R.85.1.c (R)
CENA: 700 zł

83.
Trojak (3 grosze) 1586, Ryga NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz.
Intensywny połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Iger R.86.1.a (R)
CENA: 700 zł

84.
Trojak (3 grosze) 1586, Ryga PCGS AU58
Odmiana trojaka ryskiego z małą głową króla na awersie, na rewersie przy
III lilijki. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Połysk menniczy.

Iger R.86.2.a (R)
CENA: 500 zł
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85.

Grosz 1581, Ryga PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej i tylko dwa zostały ogradowane przez firmę PCGS.
Grosz NIENOTOWANY w katalogu Parchimowicza. Podobny egzemplarz
do Parchimowicz (Batory) 192.a2. Ciekawa odmiana, gdzie przed STEP nie
ma kropki lub kółeczka, ale po MDL są kropki. Bardzo dobrze zachowana
postać króla. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Tyszkiewicz 8; Parchimowicz (Batory) nie notuje tej odmiany
CENA: 1 000 zł

86.
Dukat 1584, Gdańsk NGC MS62 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w zbroi w podwójnej obwódce.
W otoku: STEPHANVS D G REX POL D PRVS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Między dwoma ozdobnymi
krzyżami pierścień – znak menniczy Kacpra Göbla.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 84
Pierwsza emisja dukata z naramiennikiem w kształcie maski lwa, bita od 1584 roku. Odmiana z gałązkami nad herbem
Gdańska i otokiem wewnętrznym z perełek i korali.
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który w NGC otrzymał tak wysoką notę MS62. Fenomenalna
sztuka XVI-wiecznego dukata gdańskiego. Idealnie zachowana moneta z perfekcyjnym lustrem menniczym i idealnie
zachowanymi detalami. Gabinetowa sztuka ze wspaniałą patyną i błyskiem menniczym tworzą niesamowite wrażenie
– moneta przypomina lustrzankę. Unikatowa moneta ze względu na stan zachowania. Do najlepszych kolekcji. Po
raz pierwszy w ofercie na polskim rynku aukcyjnym.
Kopicki 7446; CNG 136 V; H-Czapski 9456; Kaleniecki s. 62; Parchimowicz 2729 g; Tyszkiewicz 35;
Parchimowicz (Batory) 178a
CENA: 30 000 zł

87.
Dukat 1586, Gdańsk NGC MS61 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi zdobionej głową lwa.
W otoku: STEPHANVS D G REX POL D PRVS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Między dwoma
ozdobnymi krzyżami znak menniczy pierścień.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 86
Odmiana z wewnętrzną obwódką perełkowo-sznurową.
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyna moneta, która w PCGS i NGC otrzymała notę MS61. Piękny, menniczy
egzemplarz. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Intensywny połysk menniczy. Idealnie zachowane detale.
Kopicki 7452 R3; Kurpiewski 397 R; Friedberg 3; Złoto Jagiellonów 133; Kaleniecki s. 64-67;
Parchimowicz (Batory) 178 c1; Tyszkiewicz 25
CENA: 8 000 zł
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88.

Grosz 1579, Gdańsk PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Idealnie zachowane detale. Delikatna patyna. Intensywny połysk menniczy.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 7433 (R2); Parchimowicz (Batory) 171
CENA: 1 000 zł

89.
Grosz 1579, Gdańsk PCGS AU Details
Przepiękny egzemplarz z delikatną kolorową patyną. Idealnie zachowane
detale. Moneta z bardzo starego zbioru z nieznaną puncą (inicjałami)
na rewersie XS lub X3?. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Kopicki 7433 (R2); Parchimowicz (Batory) 171
CENA: 800 zł

Zygmunt lll Waza

Król Polski 1587-1632

90.

Trojak (3 grosze) 1588, duża głowa, Olkusz PCGS AU Details
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera; Odmiana bez ozdobników obok
tarczy herbu na rewersie, a na awersie kropka po L. Podobny egzemplarz
do Iger O.88.6.c (R3). Ładnie zachowany. Resztki połysku menniczego.
Egzemplarz gięty.
Iger nie notuje
CENA: 500 zł

91.
Trojak (3 grosze) 1590, Olkusz PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego,
gdzie na awersie znak menniczy kończy napis, a na rewersie herb Lewart
w ozdobnej tarczy i litery I-F. Bardzo ładny egzemplarz, delikatna patyna.
Resztki połysku menniczego. Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger O.90.3.b (R1)
CENA: 400 zł

92.
Trojak (3 grosze) 1590, Olkusz PCGS AU50
Odmiana trojaka olkuskiego, gdzie na awersie znak menniczy kończy
napis, a na rewersie herb Lewart w ozdobnej tarczy i litery I-F. Ładny,
świeży egzemplarz. Lekko przetarty. Dużo połysku menniczego.

Iger O.90.3.f (R1)
CENA: 400 zł
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93.
Trojak (3 grosze) 1592, Olkusz NGC AU55
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera; odmiana, trojaka olkuskiego
z bogatszą interpunkcją na awersie. Podobny egzemplarz do Iger O.92.6i
(R3). Na awersie mała głowa władcy – nowy typ, na rewersie w trzecim
wierszu skrócona data 9Z. Bardzo ładny egzemplarz. Wspaniale zachowane
detale. Połysk menniczy. Rzadki rocznik.
Iger nie notuje
CENA: 500 zł

94.
Trojak (3 grosze) 1593, Olkusz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego, gdzie
na rewersie jest napis w trzech wierszach ze skróconą datą 93. Wspaniały
menniczy egzemplarz, dużo połysku. Przepiękne detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Iger O.93.2.c (R1)
CENA: 600 zł

95.
Trojak (3 grosze) 1593, Olkusz PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego,
gdzie na awersie napis SIG III, na rewersie w końcówce napisu znaki
mennicze. Bardzo ładny egzemplarz, szczególnie awers. Rewers delikatnie
niedobity. Intensywny połysk menniczy. Rzadki rocznik.
Iger O.93.7.e (R3)
CENA: 400 zł

96.
Trojak (3 grosze) 1595, Olkusz PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego, bez
znaków na awersie, na rewersie w trzecim wierszu Lewart oddziela datę
od napisu. Lekko niedobity egzemplarz, ale wspaniały połysk menniczy.
Bardzo ładny . Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger O.95.4.d
CENA: 400 zł

97.
Trojak (3 grosze) 1596, Olkusz NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Połysk i wspaniała kolorowa patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Iger O.96.1.a
CENA: 600 zł
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98.
Trojak (3 grosze) 1597, Olkusz PCGS AU Details
Odmiana trojaka olkuskiego z nowym typem popiersia króla. Bardzo
ładny egzemplarz. Piękna, kolorowa patyna. Egzemplarz ze starej kolekcji.
Mylnie ogradowana jako manipulowana w tle. Delikatnie niedobity
z prawej strony. Moneta rzadsza w takim stanie zachowania.
Iger O.97.2.j
CENA: 200 zł

99.
Trojak (3 grosze) 1599, Olkusz PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana trojaka olkuskiego bez kropki po L. Na awersie
popiersie króla z 1598 roku. Podobne do typu Iger O.98.4. oraz do Iger
O.99.1.b. Wspaniale zachowana moneta. Delikatna patyna. Połysk menniczy.
Piękny i rzadki egzemplarz.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł

100.
Trojak (3 grosze) 1599, Olkusz PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka olkuskiego,
gdzie na awersie popiersie króla z 1598 roku, podobne do typu Iger O.98.4.
Piękny, menniczy egzemplarz. Wspaniały, świeży połysk na całej
powierzchni. Wyśmienicie zachowany rewers. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger O.99.1.d
CENA: 600 zł

101.
Trojak (3 grosze) 1600, Olkusz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS62 od PCGS. Niższa nota dla tej monety to dopiero AU55. Tylko trzy
egzemplarze przeszły grading w firmie PCGS. Odmiana z nowym typem
popiersia króla. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk
menniczy. Piękna kolorowa patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger O.00.2j
CENA: 400 zł

102.
Trojak (3 grosze) bez daty, Poznań PCGS AU Details
Odmiana trojaka poznańskiego bez daty, gdzie na awersie SIG III,
na rewersie znak menniczy u dołu. Bardzo ładny egzemplarz. Intensywny
połysk menniczy. Bardzo dobrze zachowane detale. Niedobity na awersie
i rewersie. Bardzo rzadki numizmat.
Iger P.bd.2 (R5)
CENA: 500 zł
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103.
Trojak (3 grosze) 1589, Poznań PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie głowa króla z widocznym zarostem, na rewersie skrócona
data z prawej strony. Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Świeży. Dużo
połysku menniczego. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger P.89.1.b
CENA: 400 zł

104.
Trojak (3 grosze) 1590, Poznań PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie odmienne popiersie, na rewersie litery I-D rozdzielone
herbem Przegonia. Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Świeży. Dużo
połysku menniczego. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger P.90.2.a
CENA: 400 zł

105.
Trojak (3 grosze) 1591, Poznań PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
poznańskiego, gdzie na awersie wydłużona twarz króla i odmienna korona.
Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Świeży. Dużo połysku menniczego.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger P.91.1.c
CENA: 400 zł

106.
Trojak (3 grosze) 1591, Poznań PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie wydłużona twarz króla i odmienna korona. Wspaniały,
intensywny połysk menniczy. Bardzo dobrze zachowana jakość detali.
Lekko niedobity. Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger P.91.1.b
CENA: 600 zł

107.
Trojak (3 grosze) 1593, Poznań NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
poznańskiego, gdzie na awersie wydłużona twarz króla. Trojak
NIENOTOWANY w katalogu Igera z taką interpunkcją. Podobny
egzemplarz do Iger P.93.2.d. Bardzo dużo połysku i bardzo dobra jakość
detali. Wspaniały, menniczy egzemplarz. Rzadki egzemplarz w takim
stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł
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108.
Trojak (3 grosze) 1593, Poznań PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie wydłużona twarz króla. Trojak z taką interpunkcją
NIENOTOWANY w katalogu Igera. Podobny egzemplarz do Iger P.93.2.a.
Wspaniała, mennicza moneta. Bardzo dużo połysku. Niesamowita jakość
detali. Rzadki egzemplarz w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł

109.
Trojak (3 grosze) 1593, Poznań PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie wydłużona twarz króla. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana z POL: w interpunkcji. Podobny egzemplarz
do Iger P.93.2.c. Wspaniała, mennicza moneta. Bardzo dużo połysku.
Niesamowita dobra jakość detali. Rzadki egzemplarz w takim stanie
zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł

110.
Trojak (3 grosze) 1594, Poznań NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera z taką interpunkcją. Podobny egzemplarz do Iger
P.94.4.a. Wspaniały, menniczy. Bardzo dużo połysku. Imponująca jakość
detali. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 700 zł

111.
Trojak (3 grosze) 1594, Poznań NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniały, menniczy
egzemplarz. Delikatna patyna. Bardzo dużo połysku. Imponująca jakość
detali. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Iger P.94.3.a
CENA: 600 zł

112.
Trojak (3 grosze) 1594, Poznań NGC MS61
Odmiana trojaka poznańskiego, gdzie na awersie wydłużona twarz króla,
lecz odmienna korona. Wspaniale zachowany egzemplarz. Delikatna,
ciemna patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Iger P.94.4.a
CENA: 600 zł

38

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Zygmunt lll Waza

Król Polski 1587-1632

113.
Trojak (3 grosze) 1595, Poznań PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
poznańskiego, gdzie na awersie popiersie z większą głową króla, na
rewersie litery V-I. Bardzo ładny egzemplarz, dużo połysku menniczego.
W pełni czytelny egzemplarz. Rzadszy w tym stanie zachowania.
Iger P.95.4.b (R)
CENA: 400 zł

114.
Trojak (3 grosze) 1596, Poznań PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego.
Na awersie skrócona data, na rewersie u dołu znak mincerski. Piękny,
menniczy egzemplarz. Niesamowicie zachowane detale, szczególnie
awersu. Bardzo dużo połysku menniczego. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Iger P.96.2.a (R2)
CENA: 600 zł

115.
Trojak (3 grosze) 1596, Poznań NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego.
Na awersie skrócona data, na rewersie znak menniczy rozdziela litery
I-D. Wspaniały egzemplarz, dużo blasku menniczego. Rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger P.96.3.a (R1)
CENA: 600 zł

116.
Trojak (3 grosze) 1598/7, Poznań PCGS AU50 (MAX)
Najwyższa i jedyna nota gradingowa na świecie. Ładny egzemplarz,
kolorowa patyna wytarte najwyższe elementy monety i niedobity przy
dacie. Trudny do zweryfikowania rocznik 1597 lub 1598?

Iger P.97 lub 98
CENA: 100 zł

117.
Trojak (3 grosze) 1597, Poznań NGC MS65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. MS65 jest najwyższą notą jaką
otrzymał trojak Zygmunta III Wazy. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie na awersie inne popiersie, na rewersie napis w dwóch wierszach
i skrócona data rozdzielona znakiem menniczym. Intensywny połysk
menniczy. Wspaniale zachowane detale. Idealny egzemplarz. Ekstremalnie
rzadki w takim stanie zachowania.
Iger P.97.7.a (R)
CENA: 1 000 zł
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118.
Trojak (3 grosze) 1597, Poznań PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie jest skrócona data w trzecim wierszu napisu na rewersie. Na dole
znak mincerski. Trojak z taką interpunkcją NIENOTOWANY w katalogu
Igera. Podobny do Iger P.97.2.l (R1). Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 700 zł

119.
Trojak (3 grosze) 1598, Poznań NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego.
Na dole rewersu skrócona data z prawej strony herbu Lewart, z lewej
strony litera P. Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Delikatna patyna.
Lekko niedobity na twarzy króla. Połysk menniczy. Rzadki w takim stanie
zachowania.
Iger P.98.4.a
CENA: 600 zł

120.
Trojak (3 grosze) 1599, Poznań NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka poznańskiego,
gdzie u dołu rewersu data z prawej strony herbu Lewart. Wspaniały,
menniczy egzemplarz. Intensywny połysk. Perfekcyjnie zachowane
detale, warto zwrócić uwagę na orła na rewersie. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger P.99.1.c
CENA: 600 zł

121.
Szóstak (6 groszy) 1596, Malbork NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z małą głową.
Bardzo ładny egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Intensywny
połysk menniczy. Delikatna patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 1240 (R1)
CENA: 600 zł

122.
Szóstak (6 groszy) 1596, Malbork NGC MS62
Odmiana z małą głową króla. Piękny egzemplarz z doskonale zachowanym
lustrem menniczym i imponującą jakością detali. Doskonała centryczność
bicia. Bardzo rzadki w tym stanie zachowania.

Kopicki 1240 (R1)
CENA: 600 zł
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123.
Szóstak (6 groszy) 1596, Malbork PCGS AU55
Odmiana z małą głową króla. Ładny egzemplarz w ciemnej patynie,
ze starego zbioru. Resztki połysku.

Kopicki 1240 (R1)
CENA: 400 zł

124.
Szóstak (6 groszy) 1596, Malbork PCGS AU58
Odmiana z małą głową króla. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany
połysk menniczy, ładna jakość detali.

Kopicki 1240 (R1)
CENA: 400 zł

125.
Szóstak (6 groszy) 1596, Malbork PCGS AU58
Odmiana z małą głową króla. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany
połysk menniczy. Dobra jakość detali.

Kopicki 1240 (R1)
CENA: 400 zł

126.
Szóstak (6 groszy) 1599 DUŻA GŁOWA, Malbork PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z dużą głową króla
na awersie. Menniczy egzemplarz z przepięknie zachowanym lustrem
i doskonałymi detalami. Ekstremalnie rzadki, szczególnie w tak znakomitym
stanie zachowania.
Kopicki 1246 (R1)
CENA: 2 000 zł

127.
Szóstak (6 groszy) 1599, Malbork PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z małą głową króla
na awersie. Menniczy egzemplarz z przepięknie zachowanym lustrem
i doskonałymi detalami. Bardzo rzadki, szczególnie w tak znakomitym
stanie zachowania.
Kopicki 1246 (R1)
CENA: 800 zł
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128.
Szóstak (6 groszy) 1599, Malbork NGC AU58
Odmiana z małą głową króla. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany
połysk menniczy. Ładna jakość detali.

Kopicki 1246 (R1)
CENA: 600 zł

129.
Szóstak (6 groszy) 1600, Malbork PCGS UNC Details
Bardzo rzadka moneta w takim stanie zachowania. Wspaniały połysk
menniczy. Minimalne defekty tła. Delikatna patyna. Piękny egzemplarz
jak na ten typ monety.

Kopicki 1248 (R1)
CENA: 1 000 zł

130.
Trojak (3 grosze) 1592, Malbork PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka malborskiego,
gdzie u dołu rewersu jest trójkąt i pierścień po bokach skróconej daty.
Piękny egzemplarz. Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger M.92.1.a
CENA: 600 zł

131.
Trojak (3 grosze) 1592, Malbork PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Rzadki
w takim stanie zachowania.

Iger M.92.1.a
CENA: 500 zł

132.
Trojak (3 grosze) 1592, Malbork NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka malborskiego,
gdzie u dołu rewersu jest trójkąt i pierścień po bokach skróconej daty.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger M.92.1.b
CENA: 800 zł
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133.
Trojak (3 grosze) 1592, Malbork NGC MS62
Odmiana trojaka malborskiego, gdzie u dołu rewersu jest trójkąt i pierścień
po bokach skróconej daty. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Iger M.92.1.b
CENA: 500 zł

134.
Trojak (3 grosze) 1593, Malbork PCGS MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
malborskiego, gdzie u dołu rewersu trójkąt i pierścień po bokach skróconej
daty. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger M.93.1.a
CENA: 600 zł

135.
Trojak (3 grosze) 1593, Malbork PCGS MS62
Odmiana trojaka malborskiego, gdzie u dołu rewersu trójkąt i pierścień po
bokach skróconej daty. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Iger M.93.1.a
CENA: 500 zł

136.
Trojak (3 grosze) 1593, Malbork NGC AU58
Odmiana trojaka malborskiego, gdzie u dołu rewersu trójkąt i pierścień
po bokach skróconej daty. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Iger M.93.1.a
CENA: 400 zł

137.
Trojak (3 grosze) 1593, Malbork PCGS AU53
Odmiana trojaka malborskiego, gdzie u dołu rewersu trójkąt i pierścień
po bokach skróconej daty. Ładny egzemplarz. Połysk menniczy. Dobrze
zachowane detale.

Iger M.93.1.a
CENA: 300 zł
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138.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC MS63
Odmiana trojaka malborskiego, u dołu rewersu trójkąt i otwarty pierścień
po bokach skróconej daty. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger M.94.1.b (R1)
CENA: 500 zł

139.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC MS63
Odmiana trojaka malborskiego, u dołu rewersu trójkąt i pierścień po bokach
skróconej daty. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Idealny. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Iger M.94.1.a
CENA: 500 zł

140.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC MS62
Odmiana trojaka malborskiego, u dołu rewersu trójkąt i pierścień
po bokach skróconej daty. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym
połyskiem menniczym i dobrą jakością detali. Patyna. Rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger M.94.1.a
CENA: 400 zł

141.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork PCGS MS62
Odmiana trojaka malborskiego, u dołu rewersu trójkąt i otwarty pierścień
po bokach skróconej daty. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Iger M.94.1.b (R1)
CENA: 400 zł

142.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC MS62
Odmiana trojaka malborskiego, u dołu rewersu trójkąt i otwarty pierścień
po bokach skróconej daty. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Iger M.94.1.b (R1)
CENA: 500 zł
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143.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC MS62
Odmiana trojaka malborskiego, u dołu rewersu trójkąt i pierścień po
bokach skróconej daty. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Iger M.94.1.a
CENA: 500 zł

144.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC MS61 (MAX)
Firma NGC nie wyróżnia odmian w gradingu, dlatego jest to najwyższa
nota w NGC jak na ten typ monety. Odmiana trojaka malborskiego
ze skróconą datą 94, rozdzielona znakiem menniczym – pierścieniem.
Bardzo rzadka moneta, dodatkowo w wyśmienitym stanie zachowania.
Intensywny połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale.
Iger M.94.3.a (R3)
CENA: 1 000 zł

145.
Trojak (3 grosze) 1594, Malbork NGC AU55
Bardzo rzadka odmiana trojaka malborskiego ze skróconą datą 94,
rozdzieloną znakiem menniczym – pierścieniem. Ładny egzemplarz,
resztki połysku menniczego. Drobne defekty pola. Patyna.

Iger M.94.3.a (R3)
CENA: 800 zł

146.
Trojak (3 grosze) 1599, Malbork NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. NIENOTOWANY egzemplarz.
W Igerze z taką interpunkcją znajduje się naśladownictwo trojaka
malborskiego z epoki. Ogromna ciekawostka dla kolekcjonerów.

Iger nie notuje
CENA: 800 zł

147.
Trzeciak 1596, Malbork NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Pięknie zachowany egzemplarz.
Wspaniale wyeksponowane detale i delikatna patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Kopicki 580 (R2)
CENA: 600 zł
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148.
Talar 1627, Bydgoszcz PCGS XF45
Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z mieczem opartym
o ramię i jabłkiem królewskim w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: SIGIS III D G REX POL M D LIT RVSS PRV MA
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem
Złotego Runa. Po bokach data 16-27
W otoku: SAM LIV NEC NO SVE – GOT VAD Q HRI REX
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana talara bez inicjałów mincerskich I-I (Jakub Jakobson) i napisem
POL na awersie. Rzadki talar koronny z mennicy bydgoskiej. Moneta ze starej kolekcji, bardzo sporadycznie występujący
w handlu. Ładnie zachowany egzemplarz, delikatne wady blachy. Połysk menniczy. Delikatna patyna.

Kopicki 1365; Davenport 4315; Dostych 27.1.01 (R5)
CENA: 6 500 zł

149.
Ort (18 groszy) 1621, Bydgoszcz NGC MS61
Moneta zaliczana do wczesnej fazy produkcji ortów w 1621 roku,
charakteryzująca się precyzyjnie odtworzonym portretem króla. W wyrazie
NECO legendy rewersu litera C z daszkiem. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.
Kopicki 1484 (R); Shatalin BD21-36
CENA: 700 zł

150.
Ort (18 groszy) 1621, Bydgoszcz NGC AU58
Moneta zaliczana do wczesnej fazy produkcji ortów w 1621 roku,
charakteryzująca się precyzyjnie odtworzonym portretem króla. W wyrazie
NECO legendy rewersu litera C z daszkiem. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.
Kopicki 1484 (R); Shatalin BD21-74 (R1)
CENA: 500 zł
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151.

Ort (18 groszy) 1622, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort zaliczony do dość rzadkiej
odmiany, w której fałdy szarfy przedstawione są za pomocą punktowych
zdobień. Rękawica w kółeczka. Krzyż w koronie króla posiada tylko jedno
ramię (!). Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Shatalin BD22-49
CENA: 800 zł

152.
Ort (18 groszy) 1622, Bydgoszcz NGC MS61
Ort zaliczony do odmiany, w której fałdy szarfy przedstawione za pomocą
punktowych zdobień. Rękawica w linie. Krzyż w koronie króla posiada
tylko jedno ramię (!). Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Shatalin BD22-49
CENA: 700 zł

153.

Ort (18 groszy) 1623, Bydgoszcz NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort zaliczany do odmiany
wybitej na początku 1623 roku, w której fałdy szarfy przedstawione za
pomocą punktowych zdobień. Rękawica w kółka. Krzyż w koronie króla
posiada tylko jedno ramię (!). Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Shatalin BD23-2 (R1)
CENA: 800 zł

154.
Ort (18 groszy) 1623, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort zaliczany do odmiany
wybitej w 1623 roku, o odmiennym kształcie korony. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy
w takim stanie zachowania.
Shatalin BD23-118
CENA: 800 zł

155.
Ort (18 groszy) 1623, Bydgoszcz NGC AU58
Ort zaliczony do popularnej odmiany wybitej w 1623 roku, o odmiennym
kształcie kokardy. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.
Shatalin BD23-118
CENA: 600 zł
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156.
Ort (18 groszy) 1623, Bydgoszcz NGC AU58
Ort zaliczony do popularnej odmiany wybitej w 1623 roku. Bardzo ładny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana jakość detali.
Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Shatalin BD23-118
CENA: 600 zł

157.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na rewersie pomiędzy herbami Lewart i Radwan litery F-S. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Data niedobita. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.95.9b
CENA: 600 zł

158.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na rewersie pomiędzy herbami Lewart i Radwan litery F-S. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.95.10.b
CENA: 600 zł

159.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na awersie szeroka głowa, u dołu rewersu trójlistek między herbami
Lewart i Radwan. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.95.8.b (R)
CENA: 600 zł

160.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
bydgoskiego, gdzie na awersie węższa głowa, na rewersie Lewart i Radwan
oraz znak mincerski i litery V-I. Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem
menniczym i bardzo dobrą jakością detali.
Iger B.95.5.d
CENA: 400 zł
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161.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
bydgoskiego, na awersie szeroka głowa, na rewersie Lewart i Radwan oraz
znak mincerski i litery V-I. Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem
menniczym i bardzo dobrej jakości detalami.
Iger B.95.2.d (R)
CENA: 400 zł

162.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
bydgoskiego, gdzie na rewersie pomiędzy herbami Lewart i Radwan
litery F-S. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym
i dobra jakość detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.95.9.g
CENA: 400 zł

163.
Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz PCGS UNC Details
Odmiana trojaka bydgoskiego, gdzie na awersie mniejsza głowa,
a na rewersie Lewart i Radwan oraz znak mincerski i litery V-I. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Drobne przetarcia.
Iger B.95.3.a (R1)
CENA: 500 zł

164.
Trojak (3 grosze) 1596, Bydgoszcz NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana z PO zamiast POL w legendzie na awersie.
Podobny do egzemplarza Iger B.96.3 Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 800 zł

165.
Trojak (3 grosze) 1596, Bydgoszcz PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
bydgoskiego, gdzie na rewersie pomiędzy herbami Lewart i Radwan
litery F-S. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania. Niespotykane centryczne bicie. Wyjątkowo
ostre i wyraźne detale.
Iger B.96.1.c
CENA: 500 zł
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166.
Trojak (3 grosze) 1596, Bydgoszcz NGC MS61
Odmiana trojaka bydgoskiego, gdzie u dołu rewersu po obu stronach róży
litery H-R. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Iger B.96.2.a
CENA: 400 zł

167.
Trojak (3 grosze) 1597, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na awersie odmienne popiersie, na rewersie napis w dwu wierszach.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.97.3.a
CENA: 600 zł

168.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana, gdzie są tylko kropki obok nominału III.
Podobny do egzemplarza Iger B.00.1.e. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 800 zł

169.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera z taką interpunkcją. Podobny do Iger B.00.1g. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 700 zł

170.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na rewersie pełna data rozdzielona herbem Lewart. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.00.1.c (R1)
CENA: 700 zł
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171.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na rewersie pełna data rozdzielona herbem Lewart. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.00.1.a (R1)
CENA: 600 zł

172.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
bydgoskiego, gdzie na rewersie pełna data rozdzielona herbem Lewart.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger B.00.1.a (R1)
CENA: 600 zł

173.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz NGC MS61
Odmiana trojaka bydgoskiego, gdzie na rewersie pełna data rozdzielona
herbem Lewart. Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym
i bardzo dobrej jakości detalami.

Iger B.00.1.d
CENA: 600 zł

174.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz PCGS AU58
Odmiana trojaka bydgoskiego, gdzie na rewersie pełna data rozdzielona
herbem Lewart. Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna i dobrze
zachowane detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Iger B.00.1.b (R1)
CENA: 500 zł

175.
Trojak (3 grosze) 1600, Bydgoszcz NGC AU58
Odmiana trojaka bydgoskiego, gdzie na rewersie pełna data rozdzielona
herbem Lewart. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Delikatnie niedobity. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Iger B.00.1.c
CENA: 400 zł
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176.
Trojak (3 grosze) 1601, Bydgoszcz NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka bydgoskiego,
gdzie na rewersie pełna data rozdzielona herbem Lewart w tarczy. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Delikatnie niedobity. Rzadszy
w takim stanie zachowania.
Iger B.01.a (R)
CENA: 500 zł

177.
Półtorak 1615, Bydgoszcz NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Kopicki (nowy) 350
CENA: 300 zł

178.
Trojak (3 grosze) 1595, Wschowa PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego,
gdzie na awersie skrócona data obok głowy króla, na rewersie znaki
mincerskie. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger W.95.4.a (R)
CENA: 600 zł

179.
Trojak (3 grosze) 1595, Wschowa PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego,
gdzie na awersie skrócona data obok głowy króla, na rewersie znaki
mincerskie. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger W.95.4.c (R)
CENA: 600 zł

180.
Trojak (3 grosze) 1595, Wschowa PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego,
podobnego do typu W.95.4, lecz odmienna korona króla. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Iger W.95.5.b (R)
CENA: 600 zł
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181.
Trojak (3 grosze) 1595, Wschowa PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego,
podobnego do typu W.95.4, lecz odmienna korona króla. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Delikatnie niedobity. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Iger W.95.5.c (R)
CENA: 600 zł

182.
Trojak (3 grosze) 1596, Wschowa NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY w katalogu
Igera; odmiana z dwukropkiem po POLONIE. Podobny do egzemplarza
Iger W.96.1c. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Warto zwróci uwag na wspaniale zachowany zarost
króla. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 900 zł

183.
Trojak (3 grosze) 1596, Wschowa NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera. Odmiana z kropką pomiędzy 9 i 6. Podobny do
egzemplarza Iger W.96.1c. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 600 zł

184.
Trojak (3 grosze) 1596, Wschowa NGC MS62
Odmiana trojaka wschowskiego, gdzie u dołu rewersu herb Lewart
otoczony literami I-F oraz znakami mincerskimi. Bardzo ładny egzemplarz
z zachowanym połyskiem menniczym i dobrą jakością detali. Patyna.
Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger W.96.1.c
CENA: 500 zł

185.
Trojak (3 grosze) 1596, Wschowa PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego,
gdzie na rewersie herb Lewart pomiędzy literami I-F i znakami mincerskimi.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger W.96.3.b (R)
CENA: 500 zł
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186.
Trojak (3 grosze) 1596, Wschowa PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego.
Na rewersie herb Lewart otoczony literami I-F i znakami mincerskimi.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger W.96.1.d
CENA: 500 zł

187.
Trojak (3 grosze) 1599, Wschowa NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wschowskiego,
gdzie na rewersie herb Lewart pomiędzy literą F i skróconą datą. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w tak niesamowitym stanie zachowania.
Iger W.99.1.a
CENA: 900 zł

188.
Trojak (3 grosze) 1599, Wschowa NGC MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
wschowskiego. Na rewersie herb Lewart pomiędzy literą F i skróconą datą.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Delikatnie niedobity.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger W.99.1.b
CENA: 600 zł

189.
Trojak (3 grosze) 1595, Lublin PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka lubelskiego.
Na rewersie skrócona data przedzielona herbem Lewart, cyfra 9 pod literą
I. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger L.95.6.a (R)
CENA: 700 zł

190.
Trojak (3 grosze) 1597, Lublin NGC MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka lubelskiego.
Na rewersie data w drugim wierszu napisu, monogram Melchiora Reysnera
bez obwódki. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger L.97.25b (R1)
CENA: 600 zł
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191.
Trojak (3 grosze) 1598, Lublin PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka lubelskiego.
Na rewersie litera L z lewej strony herbu Lewart. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Delikatnie niedobity. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Iger L.98.2.a (R)
CENA: 900 zł

192.
Trojak (3 grosze) 1599, Lublin PCGS AU53
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Odmiana trojaka lubelskiego.
Na rewersie z lewej strony litera L, z prawej skrócona data. Bardzo ładny
egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i delikatną patyną.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger L.99.1.a
CENA: 300 zł

193.
Trojak (3 grosze) 1600, Lublin NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana, gdzie na rewersie zamiast 3 jest III. Podobny
egzemplarz do L.00.2.b. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Delikatnie niedobity. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 700 zł

194.
Trojak (3 grosze) 1600, Lublin PCGS UNC Details
Odmiana trojaka lubelskiego podobnego do Iger L.00.1, ale na awersie
popiersie z kryzą. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem
menniczym i dobra jakość detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Iger L.00.2.e
CENA: 500 zł

195.
Trojak (3 grosze) 1601, Kraków PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka krakowskiego.
Na awersie głowa króla zwrócona w prawo, u dołu rewersu litera K
rozdziela pełną datę. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger K.01.2.a (R1)
CENA: 700 zł
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196.
Trojak (3 grosze) 1602, Kraków PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
krakowskiego, gdzie na awersie głowa króla zwrócona w prawo, u dołu
rewersu litera K rozdziela pełną datę. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger K.02.1.b R1
CENA: 500 zł

197.
Trojak (3 grosze) 1603, Kraków NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka krakowskiego,
gdzie na awersie głowa króla zwrócona w prawo, u dołu rewersu litera
K rozdziela pełną datę. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger K.03.1.a (R1)
CENA: 700 zł

198.
Trojak (3 grosze) 1603, Kraków PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka krakowskiego.
Na awersie głowa króla zwrócona w prawo, a na rewersie litera K rozdziela
pełną datę. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy,
ładna jakość detali.
Iger K.03.1.a (R1)
CENA: 500 zł

199.
Trojak (3 grosze) 1604, Kraków NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
krakowskiego, gdzie na awersie głowa króla zwrócona w prawo, u dołu
rewersu litera K rozdziela pełną datę. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger K.04.1.a (R1)
CENA: 600 zł

200.
Trojak (3 grosze) 1604, Kraków NGC AU Details
Odmiana trojaka krakowskiego, gdzie na awersie głowa króla zwrócona
w prawo, u dołu rewersu litera K rozdziela pełną datę. Ciemna patyna,
w pełni czytelny egzemplarz. Delikatne przetarcie.

Iger K.04.1.a (R1)
CENA: 400 zł
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201.
Trojak (3 grosze) 1606, Kraków NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka krakowskiego,
gdzie u dołu rewersu litera K rozdziela pełną datę. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy
w takim stanie zachowania.
Iger K.06.1.b (R2)
CENA: 600 zł

202.
Trojak (3 grosze) 1623, Kraków NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka krakowskiego,
gdzie na rewersie herb Sas, data obok Orła i Pogoni. Bardzo ładny
egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i dobra jakość detali.
Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger K.23.1.a
CENA: 800 zł

203.
Grosz 1609, Kraków PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Kopicki 796 (R2)
CENA: 400 zł

204.
Grosz 1613, Kraków PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Kopicki 801
CENA: 400 zł

205.
Grosz 1614, Kraków PCGS AU58
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i dobra
jakość detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 803 (R)
CENA: 300 zł
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206.
Dukat 1591, Litwa NGC VF35 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w koronie i w zbroi zdobionej na ramieniu głową
lwa. Na szyi rurkowata kreza.
W otoku: SIGIS.III.D.G.REX.POL.M.D.LI.
Rw.: Pod dużą koroną czteropolowa tarcza polsko-litewska, w środku mała
tarcza z herbem Snop – Wazów. U dołu napis przerywa tarcza z herbem
Lis – Lwa Sapiechy podskarbiego wielkiego litewskiego.
W otoku: MONETAoAVR – MAGoDVCoLI:
Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Wkrótce po otwarciu mennicy koronnej w Krakowie otwarto również mennicę w Wilnie, która biła złotą monetę
dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1590 wybito tylko dwa typy dukatów litewskich, a w 1591 roku jeden typ
(oferowany egzemplarz).
Lata 1590-1591 to czas zamieszania na stanowiskach urzędniczych w Wielkim Księstwie Litewskim, spowodowany
nominacjami nowego króla Zygmunta III. Po uporządkowaniu spraw organizacyjnych i kompetencyjnych nagle
zaniechano wybijania dukatów w 1591 roku. Wpływ na to miał niedobór złota na rynku litewskim, zamknięcie złotej
mennicy w Poznaniu, a także powierzenie wybijania złotych monet mennicy w Malborku.
Po raz pierwszy rocznik 1591 wymienia Tyszkiewicz w 1875 roku w „Skorowidzu monet litewskich”, jako znany mu
egzemplarz ze zbioru Czarneckiego. Rocznika tego nie wymieniają wcześniejsi autorzy, tacy jak: Bandtke, Zagórski,
Beyer. Tyszkiewicz nie opisuje go szczegółowo, ani też nie zamieszcza rysunku dukata. Gumowski w „Mennicy
wileńskiej (1921)” wymienia rok 1591 i podaje dwa zbiory gdzie miałby być przechowywany: Sobańskiego i Potockiego.
Nie rozpisuje jednak legend. W tabeli publikuje odcisk z wcierki, z napisami LI / LI:, takiż rysunek zamieszcza też
Kopicki (3537). Wcierka Gumowskiego jest tożsama z wyglądem opisywanego dukata.
Najrzadszy dukat litewski Zygmunta III Wazy. Dukata z 1591 roku nie posiadał nawet Hutten-Czapski. Jest to jedyny
znany i dostępny egzemplarz na rynku. W podręczniku J. Tyszkiewicza dukat ten został wyceniony na 1000 marek
w złocie i zaopatrzony dodatkowo w znak zapytania, co było wskazówką dla ówczesnych kolekcjonerów, że monety
takiej w handlu nie spotkał.
Numizmat ma delikatnie widoczny ślad po otworze. Lekko gięty w polu. Patyna.

Kurpiewski 2178 (R8); Kopicki 3557 (R8); Ivanauskas (2013) 7.SV4-3; Złoto dynastii Wazów 04 (R7-R8);
Kaleniecki nie notuje
CENA: 200 000 zł
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207.
Trojak (3 grosze) 1589, Wilno PCGS UNC Details
Odmiana trojaka z 1589 roku, gdzie na awersie herb Leliwa pod popiersiem.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatne przetarcia.

Iger V.89.2.c (R3)
CENA: 500 zł

208.
Trojak (3 grosze) 1590, Wilno PCGS AU Details
Odmiana trojaka z 1590 roku, gdzie na awersie herb Leliwa pod popiersiem.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna
jakość detali. Rzadki.

Iger V.90.1.a (R2)
CENA: 500 zł

209.
Trojak (3 grosze) 1590, Wilno PCGS AU Details
Odmiana trojaka wileńskiego, gdzie na awersie herb Chalecki pod
popiersiem. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Delikatnie
niedobity. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Iger V.90.2.b (R1)
CENA: 400 zł

210.
Trojak (3 grosze) 1591, Wilno PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wileńskiego,
gdzie awers podobny do awersu Iger V.90.3, na rewersie herb Chalecki
i po bokach listki. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger V.91.2.a
CENA: 600 zł

211.
Trojak (3 grosze) 1591, Wilno PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wileńskiego,
gdzie awers podobny do awersu Iger V.90.3, na rewersie herb Chalecki i po
bokach listki. Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym
i bardzo dobrej jakości detalami.
Iger V.91.2.c
CENA: 400 zł
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212.
Trojak (3 grosze) 1591, Wilno PCGS AU Details
Odmiana trojaka wileńskiego, gdzie na rewersie herb Chalecki, po bokach
rozetki. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatne
przetarcia. Wyśmienita jakość detali.
Iger V.91.3.a
CENA: 400 zł

213.
Trojak (3 grosze) 1592, Wilno PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wileńskiego,
gdzie na rewersie herb Chalecki, po bokach rozetki. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Iger V.92.1.a
CENA: 700 zł

214.
Trojak (3 grosze) 1592, Wilno NGC MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka
wileńskiego, gdzie na rewersie herb Chalecki, po bokach rozetki. Bardzo
ładny egzemplarz z zachowanym delikatnym połyskiem menniczym.
Patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania. Lekko niedobity.
Iger V.92.1.b (R)
CENA: 600 zł

215.
Trojak (3 grosze) 1592, Wilno PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wileńskiego,
gdzie na rewersie herb Chalecki, po bokach rozetki. Bardzo ładny, świeży
egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna jakość detali.

Iger V.92.1.a
CENA: 400 zł

216.
Trojak (3 grosze) 1592, Wilno PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka wileńskiego,
gdzie na rewersie herb Chalecki, po bokach rozetki. Bardzo ładny, świeży
egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna jakość detali.

Iger V.92.1.c R
CENA: 400 zł
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217.
Trojak (3 grosze) 1593, Wilno NGC AU Details
Odmiana trojaka litewskiego, gdzie na rewersie herb Chalecki,
po bokach rozetki. Ładny egzemplarz. Delikatna patyna. Dobrze zachowane
detale. Niestety niedobity na rewersie.

Iger V.93.1.a
CENA: 300 zł

218.
Trojak (3 grosze) 1593, Wilno PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego,
gdzie na rewersie pełna data rozdzielona herbem Chalecki. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger V.93.3.b
CENA: 600 zł

219.
Trojak (3 grosze) 1594, Wilno PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
notę MS63. Odmiana trojaka litewskiego, gdzie na rewersie pełna data
rozdzielona herbem Chalecki. Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Iger V.94.1.a
CENA: 700 zł

220.
Trojak (3 grosze) 1595, Wilno NGC MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego,
gdzie na rewersie pełna data rozdzielona herbem Chalecki. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger V.95.1.b
CENA: 600 zł

221.
Trojak (3 grosze) 1596, Wilno PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka litewskiego,
gdzie u dołu rewersu herb Chalecki i znak mincerski – lew przebity hakiem.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger V.96.2.a (R1)
CENA: 700 zł
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222.
Trojak (3 grosze) 1597, Wilno PCGS MS62
Odmiana trojaka litewskiego, gdzie na rewersie głowa wołu przebita
hakami oraz herb Chalecki. Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Delikatnie niedobity na rewersie.
Iger V.97.2.a (R)
CENA: 600 zł

223.
Grosz 1615, Wilno NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Dużej rzadkości grosz
z mennicy wileńskiej. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Ivanauskas 3.SV130-31
CENA: 400 zł

224.
Dwudenar 1611, Wilno NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna
jakość detali. Rzadkie.

Kopicki 3400 (R1); Ivanauskas 1SV12-12
CENA: 400 zł

225.
Dwudenar 1620, Wilno NGC MS62 (MAX)
Firma NGC nie wyróżnia odmian. Dla tej rzadkiej odmiany z odwróconą
cyfrą 6 w dacie jest to najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo
ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana jakość
detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Kopicki 3410 (R4); Ivanauskas 1SV24-23 (RR)
CENA: 400 zł

226.
Trzeciak (ternar) 1619, Kraków NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Błędny opis na slabie – Poznań
zamiast Kraków. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 585 (R1)
CENA: 600 zł
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227.
Trzeciak (ternar) 1620, Kraków NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Błędny opis na slabie – Poznań
zamiast Kraków. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Ekstremalnie rzadki w takim stanie
zachowania. Delikatna patyna.
Kopicki 586 (R5), Tyszkiewicz 10 mk
CENA: 800 zł

228.
Trojak (3 grosze) 1588, Ryga PCGS AU58
Odmiana trojaka ryskiego z małym popiersiem króla na awersie. Bardzo
ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna jakość detali.

Iger R.88.1.a (R1)
CENA: 300 zł

229.
Trojak (3 grosze) 1589, Ryga NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka ryskiego. U dołu
rewersu litery GE pomiędzy znakami mincerskimi. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Rzadszy
w takim stanie zachowania.
Iger R.89.2.a (R3)
CENA: 300 zł

230.
Trojak (3 grosze) 1590, Ryga PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka ryskiego. Na
rewersie obok liter GE znak mincerski. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger R.90.1.b
CENA: 400 zł

231.
Trojak (3 grosze) 1590, Ryga PCGS AU58
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na rewersie obok liter GE znak mincerski.
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna
jakość detali.

Iger R.90.1.e
CENA: 300 zł
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232.
Trojak (3 grosze) 1590, Ryga PCGS AU Details
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera. Odmiana z małym krzyżykiem
po LI na awersie. Podobny egzemplarz do Iger R.90.1.e. Bardzo ładny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana jakość detali,
delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 100 zł

233.
Trojak (3 grosze) 1591, Ryga PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka ryskiego,
gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie obok liter GE znak mincerski.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Delikatnie niedobity.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger R.91.1.d
CENA: 400 zł

234.
Trojak (3 grosze) 1591, Ryga PCGS AU58
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie
obok liter GE znak mincerski. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany
połysk menniczy, ładna jakość detali.

Iger R.91.1.d
CENA: 300 zł

235.
Trojak (3 grosze) 1592, Ryga NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta w starym, bardzo rzadkim
już gradingu. Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie małe popiersie,
na rewersie obok liter GE znak mincerski. Bardzo ładny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger R.92.1.e
CENA: 500 zł

236.
Trojak (3 grosze) 1592, Ryga PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
w katalogu Igera; odmiana, gdzie między literami D i G jest dwukropek.
Podobny do Iger R.92.1.d. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Delikatnie niedobity. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 400 zł
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237.
Trojak (3 grosze) 1592, Ryga PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Trojak NIENOTOWANY
katalogu Igera. Podobny egzemplarz do Iger R.92.1.c, gdzie po LI jest
dwukropek. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger nie notuje
CENA: 400 zł

238.
Trojak (3 grosze) 1592, Ryga PCGS AU58
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie
obok liter GE znak mincerski. Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem
menniczym i bardzo dobrej jakości detalami.

Iger R.92.1.c
CENA: 300 zł

239.
Trojak (3 grosze) 1592, Ryga NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka ryskiego,
gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie obok liter GE znak mincerski.
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i dobrą
jakością detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Iger R.92.1.e
CENA: 400 zł

240.
Trojak (3 grosze) 1592, Ryga PCGS UNC Details
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie
obok liter GE znak mincerski. Bardzo rygorystycznie potraktowany przez
PCGS. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Wspaniała
kolorowa patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger R.92.1.b
CENA: 150 zł

241.
Trojak (3 grosze) 1593, Ryga PCGS MS62
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie
obok liter GE znak mincerski. Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Iger R.93.1c
CENA: 400 zł
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242.
Trojak (3 grosze) 1593, Ryga NGC MS62
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie małe popiersie, na rewersie
obok liter GE znak mincerski. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym
połyskiem menniczym i dobra jakość detali. Patyna. Rzadki w takim
stanie zachowania.
Iger R.93.1.c
CENA: 400 zł

243.
Trojak (3 grosze) 1594, Ryga NGC MS62
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera; odmiana, gdzie po LIV jest
dwukropek. Podobny do Iger R.94.1.i (R1). Bardzo ładny egzemplarz
z zachowanym połyskiem menniczym i dobra jakoś detali. Patyna. Rzadki
w takim stanie zachowania. Niedobity.
Iger nie notuje
CENA: 400 zł

244.
Trojak (3 grosze) 1594, Ryga PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka ryskiego,
gdzie na awersie duże popiersie, na rewersie obok liter GE znak mincerski.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa
patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Iger R.94.1.a
CENA: 400 zł

245.
Trojak (3 grosze) 1596, Ryga PCGS AU Details
Odmiana trojaka ryskiego, gdzie na awersie duże popiersie króla, na
rewersie obok liter GE znak mincerski. Ładny egzemplarz z zachowanym
połyskiem menniczym i bardzo dobrej jakości detalami.

Iger R.96.1.d
CENA: 300 zł

246.
Trojak (3 grosze) 1597, Ryga NGC AU Details
Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera; odmiana trojaka ryskiego,
gdzie po Li jest kropka. Podobny egzemplarz do Iger R.97.1.

Iger nie notuje
CENA: 300 zł
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247.
Półtorak 1620, Ryga PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Górecki R.20.3.a (R3); Gerbaszewski 2.2
CENA: 300 zł

248.
Dukat 1614, Gdańsk NGC VF30
Aw.: Popiersie w koronie i zbroi okrytej płaszczem związanym węzłem
na ramieniu.
W otoku: SIGIS ∙3∙ D G∙REX∙ POL∙M∙D∙L∙R∙P∙
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską ozdobioną liściastymi gałązkami
skierowanymi ku górze. W środku na łodydze trzy trójlistne kwiaty
(krzyżyki). Nad znakiem menniczym łapa niedźwiedzia kropka.
W otoku: MONE∙ AVREA∙ CIVI∙ GEDANENSIS16I4
Rzadszy rocznik, sporadycznie notowany na rynku. Delikatnie gięty, wytarty egzemplarz.
H-Czapski 1326 (R); Kaleniecki 183; Złoto Dynastii Wazów 116 (R5)
CENA: 5 000 zł

249.
Ort (18 groszy) 1611, Gdańsk PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki rocznik.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Korona króla pozbawiona
krzyża. Odmiana z chwostkami położonymi po jednej stronie ogona
każdego lwa. Kropka za łapą niedźwiedzia, będącą znakiem Daniela
Clüvera, mincmistrza mennicy gdańskiej.
Shatalin G11-5 (R3)
CENA: 3 000 zł

250.
Ort (18 groszy) 1611, Gdańsk PCGS AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Korona króla pozbawiona
krzyża. Odmiana z chwostkami położonymi po jednej stronie ogona
każdego lwa. Kropka nad łapą niedźwiedzia, będącą znakiem Daniela
Clüvera, mincmistrza mennicy gdańskiej. Bardzo rzadki rocznik. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Shatalin GD11-2 (R4)
CENA: 3 000 zł
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251.

Ort (18 groszy) 1612, Gdańsk PCGS MS63 (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania. Korona króla z globem i krzyżem oraz dodatkowym
owalem umieszczonym w lilii heraldycznej. Fleurony z szerokimi
trójlistkami. Odmiana z chwostkami położonymi po jednej stronie ogona
każdego lwa. Kropka za łapą niedźwiedzia. Cyfry 1 i 2 w dacie mniejsze
od pozostałych.
Shatalin GD12-14 (R3)
CENA: 1 000 zł

252.

Ort (18 groszy) 1612, Gdańsk PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania. Korona króla pozbawiona globu
z krzyżem. Owal w lilii heraldycznej przesunięty do góry. Fleurony
z cienkimi trójlistkami. Odmiana z chwostkami położonymi po jednej
stronie ogona każdego lwa. Kropka nad łapą niedźwiedzia. Cyfry 1 i 2
w dacie mniejsze od pozostałych.
Shatalin GD12-1 (R2)
CENA: 1 000 zł

253.

Ort (18 groszy) 1613, Gdańsk PCGS AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna
jakość detali. Wariant korony bez krzyża z lilią heraldyczną o szerokich
ramionach bez owalu. Fleurony z trzema owalami każdy. Odmiana
z chwostkami położonymi po jednej stronie ogona każdego lwa. Kropka
za łapą niedźwiedzia.
Shatalin GD13-14 (R3)
CENA: 2 000 zł

254.

Ort (18 groszy) 1613, Gdańsk PCGS AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Wariant korony bez
krzyża z lilią heraldyczną o szerokich ramionach bez owalu. Fleurony
z trzema owalami każdy. Odmiana z chwostkami położonymi po jednej
stronie ogona każdego lwa. Kropka nad łapą niedźwiedzia.
Shatalin GD13-3 (R2)
CENA: 2 000 zł

255.
Ort (18 groszy) 1615, Gdańsk NGC AU Details
Końcówka blachy. Dobrze zachowane detale. Resztki połysku menniczego.
Ort wybity w 1615 roku z wizerunkiem króla rytowanym przez Samuela
Ammona. Na rewersie po bokach konsoli drobne literki SA, a pod spodem
powtórzona data wykonania stempla. Łapa niedźwiedzia w tarczy.
Shatalin GD15b-3 (R)
CENA: 400 zł
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256.

Ort (18 groszy) 1617, Gdańsk PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Delikatnie niedobity.
Rzadszy w takim stanie zachowania. Ort wybity w 1617 roku z wizerunkiem
króla rytowanym przez Samuela Ammona. Legendę na awersie kończy
rozeta poprzedzona dwukropkiem. Na rewersie po bokach konsoli drobne
literki SA, a pod spodem powtórzona data wykonania stempla. Łapa
niedźwiedzia w tarczy.
Shatalin GD17-3 (R)
CENA: 1 800 zł

257.

Ort (18 groszy) 1618, Gdańsk NGC MS64 (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort z 1618 roku z wizerunkiem
króla rytowanym przez Samuela Ammona. Legendę na awersie kończy
gwiazdka poprzedzona dwukropkiem, która widnieje na rewersie po dacie
emisji. Na rewersie po bokach konsoli drobne literki SA, a pod spodem
powtórzona data wykonania stempla. Łapa niedźwiedzia w tarczy. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna, kolorowa patyna.
Shatalin GD18c-9 (R)
CENA: 3 000 zł

258.

Ort (18 groszy) 1618, Gdańsk PCGS MS62 (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania. Ort wybity w 1618 roku z wizerunkiem króla rytowanym
przez Samuela Ammona. Legendę na awersie kończy rozeta poprzedzona
dwukropkiem. Na rewersie po bokach konsoli drobne literki SA, a pod
spodem powtórzona data wykonania stempla. Łapa niedźwiedzia w tarczy,
będącą znakiem Daniela Clüvera.
Shatalin GD18a (R)
CENA: 1 000 zł

259.

Ort (18 groszy) 1618, Gdańsk NGC MS61

Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa
patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania. Ort wybity w 1618 roku
z wizerunkiem króla rytowanym przez Samuela Ammona. Legendę na
awersie kończy rozeta zbudowana z owali i poprzedzona dwukropkiem. Na
rewersie po bokach konsoli drobne literki SA, a pod spodem powtórzona
data wykonania stempla. Łapa niedźwiedzia w tarczy. Listek klonu nabity
na rozetę rozpoczynającą legendę rewersu.
Shatalin GD18b-7 (R2)
CENA: 800 zł

260.

Ort (18 groszy) 1618, Gdańsk NGC UNC Details

Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i dobra
jakość detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania. Ort wybity w 1618
roku z wizerunkiem króla rytowanym przez Samuela Ammona. Legendę na
awersie kończy rozeta poprzedzona dwukropkiem. Na rewersie po bokach
konsoli drobne literki SA, a pod spodem powtórzona data wykonania
stempla. Łapa niedźwiedzia w tarczy, będącą znakiem Daniela Clüvera.
Mały kwiatek nabity na rozetę rozpoczynającą legendę rewersu.
Shatalin GD18a (R)
CENA: 700 zł
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261.

Ort (18 groszy) 1619/8, Gdańsk NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort wybity w 1619 roku
z wizerunkiem króla rytowanym przez Samuela Ammona. Legendę na
awersie kończy duża rozeta poprzedzona dwukropkiem. Na rewersie
po bokach konsoli literki SB, sygnatura Samuela Bermana, mincmistrza
mennicy gdańskiej. Spod cyfry 9 w dacie widać fragment cyfry 8, ponieważ
stemple rewersu były przygotowane wcześniej. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Shatalin GD19c-10 (R1)
CENA: 1 000 zł

262.

Ort (18 groszy) 1619, Gdańsk NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort wybity w 1619 roku
z wizerunkiem króla rytowanym przez Samuela Ammona. Legendę na
awersie kończy duża rozeta poprzedzona dwukropkiem. Na rewersie
powyżej konsoli literki SB, sygnatura Samuela Bermana, mincmistrza
mennicy gdańskiej. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem
menniczym i dobra jakość detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Shatalin GD19a-15 (R1)
CENA: 800 zł

263.
Ort (18 groszy) 1623, Gdańsk NGC MS61
Ort wybity w 1623 roku z wizerunkiem króla w koronie z siatkowym
czepcem. Legendę na awersie zaczyna i kończy duży owal. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna kolorowa patyna.
Shatalin GD23e-8
CENA: 1 000 zł

264.

Ort (18 groszy) 1624/3, Gdańsk NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z kropką przed SIGIS.
Ort z 1624 roku do wybicia którego wykorzystano stemple przygotowane
w roku 1623. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Shatalin GD24a-20
CENA: 1 000 zł

265.

Ort (18 groszy) 1624/3, Gdańsk NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana bez kropki przed SIGIS.
Ort z 1624 roku do wybicia którego wykorzystano stemple przygotowane
w roku 1623. Z pod cyfry 4 wystaje dobrze widoczna cyfra 3. Legenda na
awersie bez rozpoczynającego owalu. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy
w takim stanie zachowania.
Shatalin GD24a-16
CENA: 1 000 zł
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266.
Ort (18 groszy) 1624/3, Gdańsk NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo ładny egzemplarz
z zachowanym delikatnym połyskiem menniczym, niedobity. Patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Shatalin GD24a-25
CENA: 800 zł

267.

Ort (18 groszy) 1624/3, Gdańsk NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort wybity w 1624 roku
stemplem rewersu pochodzącym z 1623 roku. Rzadziej spotykana odmiana
z dwiema kropkami zamiast trzech rozdzielających cyfry daty. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Shatalin GD24a
CENA: 800 zł

268.
Ort (18 groszy) 1625, Gdańsk NGC AU58
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna i dobrze zachowane detale.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Shatalin GD25b-5
CENA: 400 zł

269.
Grosz 1626, Gdańsk PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany, centrycznie
wybity egzemplarz. Moneta z kolorową patyną i przebijającym połyskiem
menniczym. Drobna moneta, bardzo rzadka w tym stanie zachowania.

Kopicki 7476 (R)
CENA: 500 zł

270.
Denar 1593, Gdańsk NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który uzyskał
tak wysoką notę. Menniczy połysk i wspaniale zachowane detale. Rzadka,
drobna XVI-wieczna moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Kopicki 7459 (R3)
CENA: 400 zł
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271.
Denar 1595, Gdańsk NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz który uzyskał
tak wysoką notę. Menniczy połysk i wspaniale zachowane detale. Rzadka,
drobna XVI-wieczna moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Kopicki 7461 (R2)
CENA: 400 zł

272.
Denar 1596, Gdańsk NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który uzyskał
tak wysoką notę. Menniczy połysk i wspaniale zachowane detale. Rzadka,
drobna XVI-wieczna moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Kopicki 7462 (R2)
CENA: 500 zł

273.
Denar 1597, Gdańsk NGC MS65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który uzyskał
tak wysoką notę. Ekstremalnie wysoki MS jak na XVI-wieczna monetę.
Menniczy połysk i wspaniale zachowane detale. Rzadka, drobna moneta
w tak znakomitym stanie zachowania.
Kopicki 74623 (R2)
CENA: 500 zł

274.
Denar 1597, Gdańsk NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Ekstremalnie wysoki MS
jak na XVI-wieczna monetę. Menniczy połysk i wspaniale zachowane
detale. Rzadka, drobna moneta, w tak znakomitym stanie zachowania.

Kopicki 74623 (R2)
CENA: 400 zł

275.

1 öre (ore) 1597, Sztokholm PCGS AU55
Aw: Stojąca postać króla na wprost, w koronie i zbroi, po bokach skrócona data 9-7
Rw: Tarcza z herbem Szwecji pod koroną, po bokach nominał I – Ö, w otoku
napis.

Jeden z najładniejszych öre tego typu jaki widzieliśmy, rygorystyczna nota
PCGS jak na tę monetę. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna delikatna patyna. Sporadycznie występująca na
aukcjach, w tak znakomitym stanie zachowania, bardzo rzadka.
Ahlström 17; Kopicki 10524 (R3)
CENA: 1 500 zł
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276.

Talar 1642(Z), Bydgoszcz PCGS AU50 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w prawo w koronie i zbroi. Z szerokim naramiennikiem.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLA IIII D G REX POL − M D LIT RVS PR MA
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego
Runa. Po bokach tarczy inicjały G-G, wyżej znak menniczy – haki, poniżej
data 16-4Z. U dołu tarczy nad ogniwem łańcucha miniaturowe literki B-S
W otoku: SAM LIV NEC NO SV − GOT VAN Q HÆ REX

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał AU50 od firmy PCGS i jedyny, który
w ogóle przeszedł grading. Bardzo rzadki talar koronny z 1642 roku. Na rewersie kolejno haki, GG, data gdzie liczba
2 zapisana jest jako Z. Rzadszy rocznik i odmiana. W katalogu J. Dostycha na talary Władysława IV Wazy najbardziej
zbliżony egzemplarz to 42.03.05 (przypisana rzadkość R6), jednak na rewersie napis otokowy rozpoczęty dwukropkiem
( : ), a zakończony małym rombem ( / ). Moneta ze starego, bardzo dobrego zbioru talarów koronnych starej Polski.
Wyśmienity egzemplarz, wspaniałe detale, piękna, kolorowa, stara patyna. Bardzo rzadko pojawiający się w handlu
w takim stanie zachowania.

H-Czapski 1833 (R2); Kopicki 1505 (R2);
Davenport 4329; Dostych 42.3.05 R6 (podobny)
CENA: 15 000 zł

277.

Talar 1642, Toruń PCGS VF Details

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z mieczem opartym o ramię
i jabłkiem królewskim w dłoni.
W otoku: VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS P
Rw.: Postać anioła podtrzymuje owalny kartusz herbowy.
Po bokach data 16-42, poniżej inicjały M-S. Przed napisem mała rozetka.
W otoku: MONETA NOVA ARGENTEA CIVITAtIS THORVNENSIS
Jeden z ciekawszych roczników talarów toruńskich. Dodatkowo bardzo rzadka odmiana z mała literą ,,T’’ w słowie
CIVITATIS. W książce Gumowskiego Mennica toruńska pod numerem 932. Ładnie zachowany egzemplarz, niestety
ślad po zawieszce, wiekowa ciemna patyna.
Bardzo rzadka moneta, dotychczas oferowana na aukcji tylko cztery razy.

Kopicki 8285; Davenport 4374; CNCT 1534;
H-Czapski 1838; Parchimowicz 1885 d
CENA: 15 000 zł
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278.

Donatywa 1644, Gdańsk PCGS F Details
Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z berłem opartym o ramię
i jabłkiem królewskim w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLADISLAUS IIII D G REX POL & SUEC M DUX LITV RUS PRUS
Rw.: Panorama miasta Gdańska z charakterystycznymi budowlami
i wieżami. U góry wieniec z chmur z zapisanym po hebrajsku imieniem
Boga JAHWE. Z chmur wyłaniają się dłonie, trzymające gałązkę oliwną,
liść palmowy, miecz i wagę. U dołu dwa lwy podtrzymują kartusz z tarczą
miejską. Po bokach data 16-44 i inicjały G-R. Pod tarczą litery I-H
W otoku: REGIA CIVITAS GEDANENSIS FIERI FECIT
Bardzo rzadka odbitka w srebrze jednej z najbardziej okazałych donatyw z czasów panowania Władysława IV. Donatywa
z 1644 roku była wybijana w złocie, najczęściej o wadze 10 dukatów. Powstała w mennicy w Gdańsku jako dzieło Jana
Höhna, jednego z najwybitniejszych medalierów XVII wieku. Odbicia w srebrze pełniły rolę medali. W zbiorach są
notowane znacznie rzadziej niż egzemplarze złote.
Bardzo rzadka, niestety słaby stan zachowania. Manipulacje w tle.
CNG 268a; H-Czapski 9727; Raczyński 118; Bentkowski 119; Gumowski(1938) 77; Chełmiński 639; Parchimowicz D19 b
CENA: 5 000 zł

Jan ll Kazimierz

Król Polski 1648-1668

279.

Ort (18 groszy) 1651 CG, Bydgoszcz PCGS AU53
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Mennica w Bydgoszczy rozpoczęła
wybijanie drobnej monety w 1650 roku. Na rewersach monet wybijanych
w 1651 pojawiła się łacińska nazwa miasta. Orty te są bardzo rzadkie
i poszukiwane przez kolekcjonerów. Rzadka odmiana z napisem L&SVEC,
dodatkowo kropka po dacie. Wspaniały egzemplarz z pięknymi detalami
i połyskiem menniczym. Wyróżniająca się urodą spośród dostępnych
podobnych numizmatów. Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Kopicki 1709 (R3); Tyszkiewicz 7; Parchimowicz 1615 a
CENA: 4 000 zł

280.
Ort (18 groszy) 1668, Bydgoszcz NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz,
centrycznie wybity. Jak na monetę Jana Kazimierza numizmat
w doskonałym stanie zachowania. Odmiana interpunkcyjna zamiast
ozdobnych krzyżyków – kropki.
Kopicki 1774 (podobny)
CENA: 800 zł

281.
Ort (18 groszy) 1668, Bydgoszcz PCGS XF Details
Ładny egzemplarz. Resztki połysku menniczego. Delikatnie niedobity.
Odmiana interpunkcyjna zamiast ozdobnych krzyżyków – kropki.
Dodatkowo dwukropek po SVE. Rzadki rocznik.

Kopicki 1774
CENA: 400 zł
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Jan ll Kazimierz

Król Polski 1648-1668

282.

Szóstak (6 groszy) 1667, Bydgoszcz NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz,
centrycznie wybity. Jak na monetę Jana Kazimierza w doskonałym stanie
zachowania. Odmiana z błędną tytulaturą króla w legendzie: IOAN CASL.

Kopicki 1688 (R)
CENA: 400 zł

283.

Gulden (tymf, złotówka) 1661, Kraków NGC VF25 (MAX) UNIKAT?
Aw.: ICR DAT PRETIVM SERVATA SALVS POTIORQ3 METALLO EST
Rw.: XXX GRO POL A T MONET NOVA ARG REG POL 1661
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ekstremalnie rzadka moneta z omyłkową
datą 1661. Bardzo ładny egzemplarz jak na tak rzadką monetę. Resztki połysku
menniczego. Delikatna patyna. Jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading. Po
raz pierwszy na aukcji w Polsce. O rzadkości monety świadczy również fakt, iż
Tyszkiewicz wycenił ją na 60 marek w złocie i opatrzył znakiem zapytania, co było
wskazówką dla kolekcjonerów, ze monety takiej w handlu nie spotkał.

Kamiński, Kurpiewski 474 (R7); Tyszkiewicz 60(?)
CENA: 3 000 zł

284.
Ort (18 groszy) 1658, Kraków NGC AU50
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z obwódkami po
obu stronach monety. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Ładna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania
Kopicki 1763; Parchimowicz 1636 a
CENA: 1 000 zł

285.
Trojak (3 grosze) 1662, Kraków NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana trojaka krakowskiego,
gdzie na awersie popiersie króla i napis w otoku, na rewersie pod napisem
herb Ślepowron. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger K.62.1.d (R2) (podobny)
CENA: 1 000 zł
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Jan ll Kazimierz

Król Polski 1648-1668

286.

Ort (18 groszy) 1656, Lwów PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort z mennicy lwowskiej
z wariantem popiersia króla w zbroi karacenowej i błędem w tytulaturze
króla na rewersie. Zamiast litery E jest H w słowie SVHC. Najwyższa
nota gradingowa na świecie (PCGS AU55). Bardzo rzadka moneta w tak
dobrym stanie zachowania. Wspaniale zachowany egzemplarz jak na ten
typ monety. Kolorowa, wiekowa patyna. Wspaniale zachowane detale.
Połysk menniczy.
Kopicki 1745 (R3); Parchimowicz 1653 a; Kurpiewski 387 (R3); Tyszkiewicz 4
CENA: 3 500 zł

287.
Dukat 1656, Gdańsk NGC MS62 (MAX)
Aw.: Popiersie w koronie i w zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G REX POL & SUEC M DL R
Rw.: Dwa lwy podtrzymują stojącą na ozdobnej konsoli owalną tarczę
z herbem miasta. W wieńcu gałązka winnego grona z liściem rozdzielającym
napis. U dołu inicjały G-R
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENS 1656
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który w NGC i PCGS otrzymał tak wysoką notę MS62.
Idealnie zachowana moneta z perfekcyjnymi detalami i połyskiem menniczym. Odmiana napisu otokowego z M.DL.R.
na awersie. Unikatowa moneta ze względu na stan zachowania. Gabinetowa sztuka.

Kopicki 7657; CNG 311 I; H-Czapski 2089; Kaleniecki. s.382; Złoto Wazów (TomII) G339 (R4)
CENA: 20 000 zł
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Król Polski 1648-1668

288.
Dukat 1658, Gdańsk PCGS XF Details
Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi
Order Złotego Runa.
W otoku: IOH CAS D G R POL & SUEC M D L R P
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę z herbem miasta. W wieńcu
gałązka winnego grona z liściem rozdzielającym napis. Pod łapami lwów
inicjały D-L (Daniel Lesse).
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENS 1658.
Rzadka odmiana dukata gdańskiego z trzema kropkami po IOH i datą pomiędzy kropkami. Ładny egzemplarz, w pełni
czytelny, niestety gięty i manipulowany w tle.
Kopicki 7659; Friedberg 24; Kaleniecki s. 389; H-Cz. 2129 R; Złoto Wazów (TomII) G350a (R5)
CENA: 10 000 zł

289.
Dukat 1662, Gdańsk NGC MS62 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w koronie i w zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G REX POL & SUEC M DL R
Rw.: Dwa lwy podtrzymują stojącą na ozdobnej konsoli owalną tarczę
z herbem miasta. W wieńcu gałązka winnego grona z liściem rozdzielającym
napis. U dołu inicjały G-R
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENS 1656
Dukaty gdańskie Jana Kazimierza pojawiają się na rynku aukcyjnym systematycznie, głównie ze względu na dość dużą
ilość wybitej monety. Jednak znalezienie dziś idealnego egzemplarza jest prawie niemożliwe, z uwagi na to, że monety
te krążyły w obiegu ponad 100 lat. W mennicy w Gdańsku w 1662 roku przygotowano tylko pięć par stempli do bicia
dukatów. Nasza odmiana charakteryzuje się małym lwem w tarczy na rewersie.
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który w NGC i PCGS otrzymał tak wysoką notę MS62.
Fenomenalna sztuka − XVII-wieczna lustrzanka. Idealnie zachowana moneta z perfekcyjnym lustrem menniczym
i idealnie zachowanymi detalami. Unikatowa moneta ze względu na stan zachowania. Gabinetowy egzemplarz.
Najnowszy katalog na monety złote Zygmunta III Wazy określa stopień rzadkości jako R4.
Dzisiaj moneta w takim stanie zachowania to rarytas najwyższej klasy.

Kopicki 7667 (R3); Friedberg 24; CNG 317I; H-Czapski 2228; Kaleniecki s. 398; Złoto Wazów (Tom II) G367 (R4)
CENA: 20 000 zł
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Michał Korybut Wiśniowiecki

Król Polski 1669-1673

290.
Owalny medal koronacyjny (1669) sygnowany IH (Jan Höhn młodszy) PCGS AU55 (MAX)
Aw: Popiersie króla w prawo.
W otoku: MICHAEL D G REX PO - M D L RUS PRUS
Rw: Na tle morza szarpana falami kula ziemska z napisem POLONIA,
chroniona przez orła. Z chmur wyłaniają się dwie dłonie z berłem i mieczem
owiniętym gałązką oliwną. Nad orłem korona w promieniach słońca. W
słońcu zapisane po hebrajsku imię Boga – Jahwe.
W otoku: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM (prawica Pańska uczyniła
moc). Cytat nawiązuje do Księgi Psalmów 118/117.wers 16: dextera Domini
fecit fortitudinem dextera Domini excelsa dextera Domini fecit fortitudinem
(prawica Pańska wysoko wzniesiona, prawica Pańska moc okazuje).
Medal wybity w złocie i srebrze z okazji koronacji Michała Korybuta na króla Polski. Koronacja miała miejsce w 1669 roku
i tak należy datować ten bardzo rzadki medal. Kompozycja oparta jest na modnych wówczas przedstawieniach
symbolicznych: wizerunek władcy, który swoją osobą jednoczy państwo i pod osłoną Boga powstrzymuje i uspokaja
jego wrogów. Wyobrażenie orła nawiązywało do rzymskich przedstawień na monetach Augusta i Marka Aureliusza.
Medal sygnowany pod popiersiem władcy inicjałami IH (Jan Höhna młodszy).
Medalami tymi obdarowano uczestników uroczystości koronacji. Ich opis znajdujemy w drukach wydanych tuż po
królewskiej koronacji. Wydany po koronacji druk, którego autorem był J. W. Janicki opisywał koronację i w przedmiocie
monet opisywał to tak: (…) Po przeżegnaniu Prymatrialnym, rzucane od majestatu i po wszystkim kościele srebrne
i złote missilia, takiemi ozdobione hieroglifikami. Po jednej stronie wyrażone było morze na którym między powstałymi
nawałnicami, na wierchu konchy morskiej pływał okrągły świat, od wieszającego się zatrzymywany Orła, zdolnych nad
samym morzem obłoków, dwie ręce wydane, prawa Berło, lewa trzyma okręcony rózgą oliwkowa miecz, ad angulum
skłoniwszy, wystawioną nad orłem koronę wspierały. Nad wszystkim imię Boga hebrajskimi literami zapisane. Naokoło
dana inscriptia: DEXTERA DOMINI FECIT VITRUTEM (…)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki medal, w bardzo ładnym stanie zachowania. Delikatna, subtelna
patyna. Resztki połysku menniczego. Na rynku nie więcej niż kilka sztuk. Medal do najlepszych kolekcji.
Wymiary 45x36 mm

Raczyński 161; H-Czapski 2388 (R5)
CENA: 30 000 zł
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Jan lll Sobieski

Król Polski 1674-1696

291.

Ort (18 groszy) 1677, Bydgoszcz NGC VF30
Ort wybity w 1677 roku w mennicy bydgoskiej, oznakowany na rewersie
literkami MH po bokach tarczy herbowej i przykrytych listkami (inicjały
Michała Hadermanna, dzierżawcy mennicy bydgoskiej). Dość rzadka
odmiana portretu króla bez widocznego zazwyczaj na piersi orderu
św. Ducha. Ładny egzemplarz z zachowanym połysk menniczym i bardzo
dobrej jakości detalami.
Kopicki 1985
CENA: 800 zł

292.
Szóstak (6 groszy) 1681, Bydgoszcz NGC AU58
Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i bardzo dobrej
jakości detalami. Szóstaki Sobieskiego w pięknych stanach zachowania
należą do rzadkości. Rzadsza moneta w tym stanie zachowania.
Kopicki 1953
CENA: 300 zł

293.
Szóstak (6 groszy) 1683, Bydgoszcz PCGS MS62
Tylko dwa egzemplarze zostały ocenione wyżej przez firmę PCGS. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Szóstaki Sobieskiego w pięknych stanach zachowania należą do rzadkości.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Kopicki 1963
CENA: 400 zł

294.
Szeląg 1688, Gdańsk NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
CNG 370
CENA: 400 zł

August ll Mocny

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

295.

Dukat 1712 EPH, Lipsk PCGS AU58 (MAX)
Aw.: Król na koniu. W otoku: D G FRID AUG REX POL DUX SAX I C M A & W
Rw.: Na panopliach tarcza herbowa. W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1712

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki rocznik dukata
z mennicy Lipsk. Sporadycznie pojawiający się w handlu. Pięknie
zachowany egzemplarz z połyskiem menniczym i wspaniałą jakością
detali, delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kahnt 65; Friedberg 2806; Merseburger 1500
CENA: 15 000 zł
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August ll Mocny

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

296.
Gulden (2/3 talara) 1703, Drezno PCGS AU55 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jeden z najładniejszych guldenów
tego typu jaki widzieliśmy, rygorystyczna nota PCGS jak na tę monetę.
Inicjały Jana Lorenza Hollanda (IL-H) pod tarczami, hak za napisem.
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Davenport 819; Kahnt 119
CENA: 3 000 zł

297
Gulden (2/3 talara) 1710, Drezno PCGS AU50 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadka data. Jeden
z najładniejszych guldenów tego typu jaki widzieliśmy, rygorystyczna
nota PCGS jak na tę monetę. Inicjały Jana Lorenza Hollanda (IL-H) pod
tarczami, hak pod napisem. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Delikatna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Davenport 825; Kahnt 128
CENA: 2 500 zł

298.
16 groszy (1/2 talara) 1708-1709, MOTYL, Drezno PCGS AU58 (MAX)
Aw.: Pod królewską koroną monogram AR – Augustus Rex, u dołu
w odcięciu nominał 16 gr
Rw.: Wizerunek motyla (ćmy) z rozłożonymi skrzydłami i wzorami
na skrzydłach.
August II Mocny dla przypodobania się hrabinie Cosel (swojej metresie),
kazał mennicy w Dreźnie wybić całą serię monet z motywem motyla, tzw.
Schmetterlingsmünzen. Były to nominały od talara (32 gr), aż do 1 grosza.
Półtalary to najrzadsze nominały monet wybitych w ramach serii z motylem
(Schmetterlingtaler).
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wyśmienicie zachowany
egzemplarz. Oryginalne bicie. Połysk menniczy i idealne detale.
Ekstremalnie rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 11137 (R6); Kahnt 260; Merseburger 1575
CENA: 40 000 zł
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August ll Mocny

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

299.
4 grosze 1709, motyl, 1/8 talara, Drezno NGC MS62 (MAX)
Aw.: Pod królewską koroną monogram AR – Augustus Rex, u dołu
w odcięciu nominał 4 gr
Rw.: Wizerunek motyla (ćmy) z rozłożonymi skrzydłami i wzorami
na skrzydłach.

August II Mocny dla przypodobania się hrabinie Cosel (swojej metresie), kazał mennicy w Dreźnie wybić całą serię
monet z motywem motyla, tzw. Schmetterlingsmünzen. Były to nominały od talara (32 gr), aż do 1 grosza. Powstały
pomiędzy 1708 a 1710 r. i traktowane były bardziej jako żetony do gier (niem: Spielgeld), lub osobliwość kolekcjonerska
niż środek płatniczy. Wszystkie są dzisiaj niezwykle rzadkie i poszukiwane. Oferowana czterogroszówka wystąpiła
tylko raz na aukcji WAG (9/1997) w gorszym stanie zachowania.
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Oryginalne bicie. Połysk menniczy
i idealne detale. Ekstremalnie rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 11135 (R6); Kahnt 262; Merseburger 1577
CENA: 15 000 zł
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August lll Sas

Król Polski 1733-1763

300.
Medal Marii Anny bez daty (1763) wagi 5 dukatów NGC MS61 (MAX)
Aw.: Popiersie elektora w mundurze z gwiazdą i Orderem Złotego Runa na
piersi. W otoku: D G MAXIMILIANUS IOSEPHUS ELECTOR BAVARIAE.
Pod popiersiem nazwisko medaliera SCHEGA.
Rw.: Popiersie księżny w sukni w lewo. W otoku: D.G. MARIA ANNA
ELECTR.BAV.NATA REG.PR.POL.ET SAX (Maria Anna, hrabina Bawarii,
urodzona królewna polska)
W 1747 roku odbył się ślub księżniczki polskiej (córki Augusta III Sasa) Anny Marii z elektorem Bawarii Maximilianem
III Józefem. Z tej okazji wybito medale w dwu wersjach, o różnej średnicy i innym podpisie medaliera. Raczyński
wymienił 7 różnych medali nawiązujących do tej uroczystości. Wśród nich jest niemal identyczny medal, ale z podpisem
F.A. SCHEGA. F. Widnieje na nim młoda twarz elektora. Na naszym widzimy twarz dorosłego, co wskazuje, że medal
ten powstał znacznie później i może być związany z obchodami rocznicowymi. Stąd data 1763 podana wydaje się
prawdopodobna, odpowiada ona 25-leciu trwania tego małżeństwa.
Medal występuje w odbiciach o wadze 5 i 10 dukatów. Bity tym stemplem złoty medal, ale o wadze 5 dukatów, był na
aukcji zbioru Edwarda Zalewskiego w 1983 roku. O wadze 10 dukatów nie był dotąd notowany tylko raz na aukcji.
Medal ten zaliczamy do medali sasko-polskich, z uwagi na użyte przez księżniczkę Marię Annę, tytuły księżnej Polski.
Była córką króla polskiego Augusta III Sasa, jej królewskie pochodzenie zostało wyraźnie podkreślone.
Przepiękny egzemplarz, idealnie zachowane detale. Intensywny połysk menniczy na całej powierzchni. Unikatowy
ze względu na stan zachowania.

Raczyński 394
CENA: 30 000 zł
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Król Polski 1733-1763

301.

Półtalar wikariacki 1742, Drezno PCGS AU55 (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
od PCGS notę AU55 i jedyny, który przeszedł grading. Elektorzy sascy,
jako książęta Rzeszy Niemieckiej, mogli ubiegać się o tytuł honorowy
i funkcję Wikariusza Cesarstwa Rzymskiego. Na monetach tych tytuł
króla polskiego został specjalnie wyeksponowany jako REX POL. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczym. Wspaniała kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 11532 (R3); Kahnt 640; Merseburger 1701
CENA: 2 500 zł

302.
2/3 Talara - gulden 1734, Drezno PCGS AU50 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
notę AU50 i jedyny, który przeszedł grading. Bardzo rzadka moneta wybita
w mennicy w Dreźnie. Sporadycznie notowana na aukcjach. Wspaniale
zachowany egzemplarz, delikatny połysk menniczy. Piękna kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kamiński 1357; Davenport 830; Kahnt 544; Merseburger 1681
CENA: 2 500 zł

303.
1/3 Talara 1754, Lipsk NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadka moneta
w takim stanie zachowania.

Kahnt 554
CENA: 1 000 zł

304.
30 groszy (złotówka) 1762, Gdańsk NGC AU55
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Kahnt 719a; CNG 424
CENA: 1 000 zł

305.

Ort (18 groszy) 1753, Lipsk NGC MS62 (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort wybity w 1753 roku zaliczany
do rzadkiej emisji. Na powierzchni płaszcza dekoracja roślinno-kwiatowa.
Moneta reprezentuje typ XIII portretu według Pączkowskiego1. Bardzo
rzadki rocznik w menniczym stanie zachowania. Imponujące detale
i wspaniale zachowany połysk menniczy w połączeniu z rzadkością
rocznika i kolejnym wariantem popiersia powodują iż moneta stanowi
nie lada gratkę dla kolekcjonerów ortów jak i monet Augusta III Sasa.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kahnt 686; Gumowski 2156
CENA: 2 000 zł
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306.
Ort (18 groszy) 1754, Lipsk NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort wybity w jednej
z mennic pod zarządem pruskim z datą 1754, tzw. efraimka. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kahnt 687
CENA: 800 zł

307.
Ort (18 groszy) 1754, Lipsk NGC MS62
Ort wybity w jednej z mennic pod zarządem pruskim z datą 1754,
tzw. efraimka. Jest to wariant zawierający kropkę po nominale. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kahnt 687
CENA: 800 zł

308.
Ort (18 groszy) 1754, Lipsk NGC MS61
Ort wybity w 1754 roku zaliczany do emisji o nietypowym ułożeniu gałązek
wieńca. Moneta reprezentuje typ XXIII portretu według Pączkowskiego1.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kahnt 687
CENA: 800 zł

309.
Ort (18 groszy) 1755, Lipsk NGC MS63
Ort wybity w 1755 roku zaliczany do rzadkiej emisji wśród wizerunków
o „dużej głowie”, a zawierającej trzy perły umieszczone w naramienniku.
Moneta reprezentuje typ XIV portretu według Pączkowskiego1. Odmiana
z szerokim popiersiem. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kahnt 688
CENA: 800 zł

310.
Ort (18 groszy) 1756, Lipsk NGC MS65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyna taka nota w NGC i PCGS.
Ort wybity w jednej z mennic pod zarządem pruskim z datą 1756, tzw.
efraimka. Odmiana z szerokim popiersiem. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Ekstremalnie rzadka
moneta w takim stanie zachowania.
Kahnt 689
CENA: 1 500 zł
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311.

Ort (18 groszy) 1756, Lipsk NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ort wybity w 1756 roku zaliczany
do emisji tzw. małych głów. Na uwagę zasługuje bogate zdobienie zbroi.
Moneta reprezentuje typ XV portretu, odmiana E według Pączkowskiego1.
Odmiana z wąskim popiersiem. Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Kahnt 689
CENA: 1 000 zł

312.
Ort (18 groszy) 1756, Lipsk PCGS MS61
Ort wybity w jednej z mennic pod zarządem pruskim z datą 1756, tzw.
efraimka. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Wspaniała
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Kahnt 689
CENA: 800 zł

313.
Ort (18 groszy) 1756, Lipsk PCGS AU Details
Ort wybity w 1756 roku zaliczany do emisji tzw. małych głów. Naramiennik
ozdobiony głową lwa. Moneta reprezentuje typ XV portretu, odmiana A
według Pączkowskiego1. Bardzo ładny egzemplarz, urokliwa kolorowa
patyna. Dobrze zachowane detale.
Kahnt 689
CENA: 300 zł

Pączkowski, Tarnowski, Analiza portretu Augusta III Wettyna na tynfach i ortach koronnych. Warszawski Pamiętnik
Numizmatyczny Nr 4 (2015), s. 115-162.
1

314.

Szóstak (6 groszy) 1754, Lipsk PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Kahnt 693
CENA: 1 500 zł

315.

Szóstak (6 groszy) 1754, Lipsk PCGS MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Kahnt 693
CENA: 1 000 zł
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316.
Trojak (3 grosze) 1763, Elbląg PCGS MS63
Odmiana trojaka gdzie na rewersie herb Elbląga, nad nim cyfra 3, a pod
nim litery FLS. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk
menniczy. Moneta ze starego zbioru w pięknej kolorowej patynie. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 7172; CNCE 403; H-Czapski 2999; Parchimowicz 1349; Iger E.63.2.a (R4)
CENA: 5 000 zł

317.
1/24 talara 1752, Saksonia NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Wspaniała kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Kahnt 580; Kopicki 11251
CENA: 150 zł

318.
1 halerz 1755, Drezno NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Kopicki 11169
CENA: 200 zł

319.
Szeląg 1751, Gubin NGC MS63 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana bez liter pod tarczami.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Moneta tego typu w tak znakomitym stanie zachowania to dziś
unikat.
Kahnt 702; Kamiński 677 (R1)
CENA: 1 000 zł

320.
2/3 Talara (gulden) 1763 FWo, Drezno PCGS AU58 (MAX)
Fryderyk Krystian
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Kamiński 1563 (R); H-Czapski 4743; Davenport 831
CENA: 900 zł
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321.

Tymf (tynf) 1763, Elbląg PCGS AU58
Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: D G AVGVST III R POL M D L R P D S & EL
Rw.: W ozdobnym kartuszu tarcza miejska. U góry nominał 1. T. U
dołu tarczy data 17-63, poniżej inicjały F L S (Fryderyk Ludwik Stüber).
W półkolu: Sec red
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVIT ELBINGENSIS
Pod koniec czerwca 1763 roku nowym zarządcą mennicy elbląskiej został Fryderyk Ludwik Stieber. Kontynuował
on bicie szelągów, trojaków i tynfów oraz, dla celów prestiżowych, dwudukatów. Te ostatnie wybijano korzystając
ze stempli przygotowanych do bicia tynfów.
Tynfy występują w dwu odmianach: z napisem SEC:RED (oferowany egzemplarz) i SECUND:RED. Obie
odmiany zaliczane są do bardzo rzadkich i występują tylko w największych kolekcjach polskich monet m.in. Radziwiłła,
Mikockiego, Frankiewicza i Karolkiewicza. Oferowana odmiana pochodzi ze starej kolekcji monet i medali elbląskich.
Na aukcjach numizmatycznych tynf z 1763 występuje sporadycznie, a odmiana Sec Red jest ekstremalnie rzadka.
Notowana tylko dwa razy na aukcjach w kraju i za granicą. O rzadkości monety świadczy również fakt, iż nie posiadał
jej w swojej kolekcji H. Pfau, właściciel jednej z największych kolekcji monet i medali elbląskich.
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Przepięknie zachowany egzemplarz. Wspaniałe detale. Lustro
mennicze na całej powierzchni. Pozyskanie takiej monety dziś do zbioru to ogromna rzadkość. Moneta stanowić będzie
niewątpliwie ozdobę każdej liczącej się kolekcji.

Kopicki 7192 (R6); CNCE 437 (R7); H-Czapski 2294; Kahnt 747; Tyszkiewicz 30; Pfau CENA: 24 000 zł

322.
Szóstak (6 groszy) 1762 ICS, Elbląg PCGS AU55
Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: D G AVGVST III R POL M D L R P D S & EL
Rw.: Tarcza miejska. U góry nominał VI, u dołu data 17-62, poniżej inicjały
I C S (Justyn Karol Schröder, mincerz w mennicy elbląskiej).
W otoku: MON ARGENT CIVIT ELBINGENSIS
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadka moneta,
zachowane w dużej części lustro mennicze, piękna subtelna patyna,
bardzo ostry relief. Monety z mennicy Elbląg w stanach lepszych niż II
praktycznie nie występują. Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej
monety w tak wysokim gradingu.
Olding 751; Kahnt 754; CNE 414 (R4)
CENA: 7 000 zł
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323.

Szóstak (6 groszy) 1763 ICS, Elbląg PCGS AU53 (MAX)
Aw.: Popiersie króla w koronie i zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: D G AVGVST III R POL M D L R P D S & EL
Rw.: W ozdobnym kartuszu tarcza miejska. U góry nominał VI. U dołu
tarczy data 17-63 Poniżej inicjały I C S (Jost Karol Schröder).
W otoku: MON ARGENT CIVIT ELBINGENSIS

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękna moneta, zachowane w dużej części lustro mennicze, wspaniała subtelna
patyna i bardzo dobrze prezentujące się detale. Monety z mennicy Elbląg w stanach lepszych niż II praktycznie nie
występują. Po raz drugi na aukcji w Polsce (jedyne notowanie na Aukcji 3 Pawła Niemczyk lot. 144 sprzedana za 12
650 złotych w gorszym stanie zachowania).
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!

Olding 751; Kahnt 754; Kopicki. 7183 (R4); CNCE. 426 (R4); H-Czapski 2997; Parchimowicz 1351d
CENA: 7 000 zł

324.
PRÓBA Szeląg, czyste srebro 1761 CHS, Elbląg PCGS SP58 (MAX)
Aw.: Ukoronowany monogram A3R, po bokach data 1761. W litery tworzące
inicjał królewski wpleciono inicjały CHS − Karol Henryk Schwertner.
Rw.: Napis w trzech wierszach: SOLID / CIVITAT / ELBING

Za panowania Augusta III nastąpił rozkwit kolekcjonerstwa monet. W II połowie XVIII wieku w Gdańsku odbyło się
ponad 30 aukcji numizmatycznych. Zamawiano w mennicy miejskiej odbitki monet obiegowych na krążkach srebrnych
i złotych w celu zaspokojenia chłonnego rynku kolekcjonerskiego. Były to zwykłe odbicia w czystym srebrze, a także
w złocie (bardzo rzadkie).
Najwyższa nota gradingowa na świecie, jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading i otrzymał notę SP58.
Odmiana z dwoma rozetkami nad SOLID i inicjałami CHS.
Piękna, drobna, lecz ogromnej rzadkości XVIII-wieczna próbna moneta wybita w czystym srebrze. Wspaniały egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Subtelna delikatna patyna. Oferowana próba pochodzi ze starej kolekcji monet i medali
elbląskich. Monety z mennicy Elbląg w stanach lepszych niż II praktycznie nie występują na rynku.
Numizmaty w czystym srebrze w takich stanach zachowania to dziś UNIKATY.
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!
CNE 381 (R4); Kopicki 7155 (R6) czyste srebro
CENA: 4 000 zł
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325.
PRÓBA Szeląg, czyste srebro 1763 FLS, Elbląg PCGS SP65 (MAX)
Aw.: Ukoronowany monogram A3R, po bokach data 1763.
W litery tworzące inicjał królewski wpleciono inicjały FLS – Fryderyk
Ludwik Stüber (zarządca mennicy w Elblągu w 1763 roku).
Rw.: Napis w trzech wierszach: SOLID / CIVITAT / ELBING

Najwyższa nota gradingowa na świecie, jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading i otrzymał notę SP64. Odmiana
z bogatym ozdobnikiem kwiatowym nad SOLID i inicjałami FLS.
Piękna, drobna, ogromnej rzadkości XVIII-wieczna próbna moneta wybita w czystym srebrze. Wspaniały egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Subtelna delikatna patyna. Oferowana próba pochodzi ze starej kolekcji monet i medali
elbląskich. Monety z mennicy Elbląg w stanach lepszych niż II praktycznie nie występują na rynku.
Numizmaty w czystym srebrze w takich stanach zachowania to dziś UNIKATY.
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!

CNE 395 (R5); Kopicki 7166 (R6) czyste srebro
CENA: 4 000 zł

326.
PRÓBA Szeląg, czyste srebro 1763 ICS, Elbląg PCGS SP64 (MAX)
Aw.: Ukoronowany monogram A3R, po bokach data 1763. W litery tworzące
inicjał królewski wpleciono inicjały ICS – Justus Karol Schröder (mincerz
mennicy elbląskiej w 1763)
Rw.: Napis w trzech wierszach: SOLID / CIVITAT / ELBING
Najwyższa nota gradingowa na świecie, jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading i otrzymał notę SP65. Odmiana
z rozetką nad SOLID i inicjałami ICS.
Piękna, drobna, ogromnej rzadkości XVIII-wieczna próbna moneta wybita w czystym srebrze. Wspaniały egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Subtelna delikatna patyna. Oferowana próba pochodzi ze starej kolekcji monet i medali
elbląskich. Monety z mennicy Elbląg w stanach lepszych niż II praktycznie nie występują na rynku.
Numizmaty w czystym srebrze w takich stanach zachowania to dziś UNIKATY.
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!
CNE 388 (podobny) (R5); Kopicki 7169 (R6) czyste srebro
CENA: 4 000 zł
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327.
PRÓBA Szeląg, czyste srebro 1761 REOE, Gdańsk PCGS SP63 (MAX)
Aw.: Monogram królewski A3R, po bokach data 1761
Rw.: Rozetka, poniżej napis w czterech wierszach: SOLID CIVITAT GEDAN
inicjały RE-OE (Ernest Rudolf Oeckermann) i herb Gdańska.

Najwyższa nota gradingowa na świecie, jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading i otrzymał notę SP63.
Piękna, drobna, ogromnej rzadkości XVI-wieczna próbna moneta wybita w czystym srebrze. Wspaniały egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Subtelna, delikatna patyna. Oferowana próba pochodzi ze starej kolekcji próbnych
monet i medali polski królewskiej. Monety próbne z mennicy Gdańska w stanach lepszych niż II praktycznie nie
występują na rynku.
Numizmaty w czystym srebrze w takich stanach zachowania to dziś UNIKATY.
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!
CNG 402 II b (R5); Kopicki 7723 (R5) czyste srebro
CENA: 4 000 zł

328.
PRÓBA Szeląg, czyste srebro 1760 , Toruń PCGS SP62 (MAX)
Aw.: Monogram królewski A3R, po bokach data 1760
Rw.: Rozetka, poniżej napis w czterech wierszach:
SOLID CIVITAT THORUN
Najwyższa nota gradingowa, jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading
i otrzymał notę SP62. Piękna, drobna, ogromnej rzadkości XVII-wieczna
próbna moneta wybita w czystym srebrze. Wspaniały egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Subtelna delikatna patyna. Oferowana próba pochodzi ze starej kolekcji próbnych monet i medali polski królewskiej.
Monety próbne z mennicy Toruńskiej w stanach lepszych niż II praktycznie nie występują na rynku. O rzadkości
numizmaty świadczy również fakt, iż nie posiadał go w swojej kolekcji H-Czapski.
Numizmaty w czystym srebrze w takich stanach zachowania to dziś UNIKATY.
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!

CNT 1787; Kopicki 8380 (R5) czyste srebro
CENA: 4 000 zł
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329.
PRÓBA Szeląg, czyste srebro 1750, Drezno PCGS AU50
Aw.: Popiersie w prawo i napis wokoło AVGVSTVS III REX POL
Rw.: Tarcza herbowa i napis powyżej EL SAX / 1750
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie.
Bardzo ładna, drobna, lecz ogromnej rzadkości XVIII-wieczna próbna moneta
wybita w czystym srebrze. Subtelna delikatna patyna. Oferowana próba
pochodzi ze starej kolekcji próbnych monet i medali polski królewskiej.
Monety próbne z Drezna w stanach lepszych niż II praktycznie nie występują na rynku.
Numizmaty w czystym srebrze w takich stanach zachowania to dziś UNIKATY.
Jedyna okazja do zakupu tak rzadkiej i pięknej monety w tak wysokim gradingu. RZADKOŚĆ!
Kahnt 701; Merseburger 1792 (RR) czyste srebro
CENA: 4 000 zł

Stanisław August Poniatowski

Król Polski 1764-1795

330.
Talar 1766 FS LITHU, Warszawa NGC MS62
Aw.: Popiersie króla w prawo w rycerskiej zbroi, z zawieszonym na piersi
Orderem Orła Białego.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D.G. REX POL.M.D.LITHU.
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Poniatowskich
– Ciołek w środku. Całość w wieńcu z liści dębowych i palmowych
z zawieszonym Orderem Orła Białego. Inicjały F∙-S∙ (Fryderyk Sylm).
Na wstędze spinającej wieniec dewiza: PRO FIDE LEGE ET GREGE
(„Za wiarę, prawo i lud”).
W otoku: X EX MARCA PURA – COLONIEN. 1766
Pierwszy obiegowy, najbardziej reprezentacyjny talar Stanisław Augusta Poniatowskiego w menniczym stanie
zachowania. Intensywny połysk menniczy. Kolorowa, urokliwa patyna. Ekstremalnie rzadki w takim stanie zachowania.
Zdjęcia tej monety w katalogu Parchimowicza SAP na stronie 297. Odmiana rewersu z grupy 4, brak kropek po
inicjałach FS, kropka po COLONIEN, brak kropki po dacie. Odmienne liście palmy.
Skan oferowanej monety
z katalogu J. Parchimowicza (str. 297)

Kopicki 2456; Plage 380; Davenport 1618; Berezowski 15; Tyszkiewicz 5;
Parchimowicz SAP 32.a11
CENA: 10 000 zł
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331.
Talar 1766 FS, Warszawa PCGS AU55
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczym. Wspaniała kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Odmiana rewersu
z grupy 3 (w katalogu J. Parchimowicza). Kropki po inicjałach FS, brak
kropki po COLONIEN, brak kropki po dacie. Odmienne liście palmy.
Parchimowicz SAP 32a7
CENA: 7 000 zł

332.
TYGIEL 1771 Złotówka PRÓBNA NGC MS63 (MAX)
Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Tygiel. W półotoku: PROBATUS MELIOR, niżej w odcięciu data 1771
Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Król Stanisław August Poniatowski, dla przeciwdziałania zalewowi fałszywych pruskich monet osłabiających podstawy
ekonomiczne Rzeczpospolitej, zaproponował wprowadzenie do obiegu całkowicie odmiennej monety. Miała być bita
z czystego srebra i mieć całkowicie nowy rysunek i łacińską legendę. W roku 1771 przedstawiono królowi serię próbnych
monet o różnych nominałach. Emisja nie została jednak zrealizowana, a monety pozostały jako niewprowadzone do
obiegu próby. PROBATUS MELIOR = wypróbowany lepszy.
Prawdopodobnie XIX-wieczne odbicie oryginalnymi stemplami, ekstremalnie rzadka w takim stanie zachowania
próbna złotówka Stanisława Augusta Poniatowskiego z Mennicy Warszawskiej. Moneta sporadycznie pojawiająca
się na aukcjach, występuje o wiele rzadziej niż 2 złote próbne z tego okresu.
Piękny egzemplarz z intensywnym połyskiem menniczym. Wspaniała kolorowa patyna. Moneta ze starej XIX-wiecznej
kolekcji. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Kopicki 2358; Plage 471; H-Czapski 3131; Więcek 115; Parchimowicz SAP 60
CENA: 4 000 zł

333.
TYGIEL 1771 Złotówka PRÓBNA NGC AU53
Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Tygiel. W półotoku: PROBATUS MELIOR, niżej w odcięciu data 1771
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie.
Ekstremalnie rzadka XVIII-wieczna próbna złotówka Stanisława Augusta Poniatowskiego z Mennicy Warszawskiej.
Oryginalne stare bicie. Moneta sporadycznie pojawiająca się na aukcjach, występuje o wiele rzadziej niż 2 złote próbne
z tego okresu. Bardzo ładny egzemplarz, piękna ciemna, kolorowa patyna. Moneta ze starej kolekcji XIX-wiecznej
kolekcji. Rzadka w takim stanie zachowania.
Kopicki 2358; Plage 471; H-Czapski 3131; Więcek 115; Parchimowicz SAP 60
CENA: 4 000 zł
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334.
Dwuzłotówka (8 groszy) 1768 FS, Warszawa NGC AU Details
NIENOTOWANA
Ładny egzemplarz ze starą, wiekową patyną. Wspaniałe lustro mennicze
na rewersie. Defekt powierzchni na awersie. Typ NIENOTOWANY
w katalogach: Plage (podobny 313), Kopicki (2390 podobny) i Parchimowicza
SAP (24.c2 podobny). W katalogu J. Parchimowicza opisano tylko odmianę
z trzema listkami i bez kropki po AUG. Nasz egzemplarz ma kropkę po
AUG. Dodatkowo inny wygład wieńca niż w pozycji po numerem 24.c3.

Plage nie notuje H.-Czapski 3103; Kopicki nie notuje; Parchimowicz SAP nie notuje
CENA: 1 000 zł

335.
Dwuzłotówka (8 groszy) 1787 EB, Warszawa PCGS AU53
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna, Brak justunku. Bardzo rygorystyczna nota jak na tę
monetę. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
Kopicki 2416; Plage 339; Parchimowicz SAP 27
CENA: 2 500 zł

336.
Dwuzłotówka (8 groszy) 1791 EB, Warszawa PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firm PCGS. Kolejna, niższa nota to dopiero
AU58. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna
patyna. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
Kopicki 2420; Plage 343; Berezowski 265; Parchimowicz SAP 27e
CENA: 900 zł

337.
Złotówka (4 grosze) 1767 FS, Warszawa NGC AU55
Odmiana z szerokimi cyframi daty. Ładny egzemplarz z zachowanym
połyskiem menniczym i bardzo dobrej jakości detalami. Rzadka moneta
w takim stanie zachowania.
Berezowski 203; Plage 276; Kopicki 2353 (podobny); Parchimowicz SAP 19.b
CENA: 500 zł
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338.
Złotówka (4 grosze) 1767 FS, Warszawa PCGS AU53
Odmiana z wąskimi cyframi w dacie. Ładny egzemplarz, delikatny
justunek. Dużo połysku menniczego.

Berezowski 203; Plage 275; Kopicki 2353; Parchimowicz SAP 19.b
CENA: 450 zł

339.
Trojak (3 grosze) 1770, Warszawa NGC XF45 BN
Ładnie zachowany jak na ten typ monety. Rzadko spotykany w gradingu.
Delikatna patyna.
Iger WA.70.1.a (R); Plage 167; Poniatowski SAP 8e
CENA: 200 zł

Powiązane z Polską
340.
Śląsk. Księstwo Legnicko – Brzesko – Wołowskie.
Jerzy, Ludwik i Chrystian.
Dukat 1657 EW, Brzeg, NGC AU DETAILS
Aw.: Trzy półpostacie książąt z gołymi głowami na wprost, w zbrojach.
W odcięciu duży dekoracyjny ornament.
W otoku: D G GEORG I LUDOVIC & CHRISTIA FRATR
Rw.: Pod potrójnym klejnotem z labrami czteropolowa tarcza książąt
legnicko-brzeskich. Szachownica na przemian z orłem śląskim. Pod tarczą
znak menniczy: serce przebite dwoma hakami i dwoma sztyletami.
W otoku: DVCES SILESI LIGN – BREGEN & WOLA 1657
Ślad po zawieszce. Ładny egzemplarz.
Kopicki 5320; Friedberg 3200; FuS. 1754
CENA: 5 000 zł

341.
Lenne Księstwo Kurlandii. Piotr Biron (1769-1795).
Talar 1780, Mitawa NGC XF45
Jedyny rocznik talara Piotra Birona. Rzadki w takim stanie zachowania.
Bardzo ładny egzemplarz. Delikatna patyna. Połysk menniczy. Wytarte
wyłącznie najwyższe elementy monety.
Kopicki 4104; Plage 549; Davenport 1624; Gerbaszewski 7.1.1; H-Czapski 3410
CENA: 3 000 zł
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Powiązane z Polską
342.

Kurlandia szóstak (6 groszy) 1694, Mitawa PCGS AU58 (MAX)
ex. Karolkiewicz collection

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
AU58 od firmy PCGS i który w ogóle przeszedł grading. Wspaniale
zachowany, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Ekstremalnie rzadki w takim stanie zachowania. Moneta z legendarnej
kolekcji Karolkiewicza lot 2517 (PCGS zapomniało dodać notatki na slabie).
Do najlepszych kolekcji, najładniejszy dostępny na rynku egzemplarz.

ex. Karolkiewicz
collection

Kopicki 4071 (R4); H-Czapski 2540 (R2); Karolkiewicz 2517 (ten egzemplarz)
CENA: 1 000 zł

343.
Kurlandia. Fryderyk Kettler 1587-1638.
Trojak (3 Grosze) 1597, Mitawa NGC MS63 (MAX) NIENOTOWANY
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki trojak lenny,
wybity przez księcia Wilhelma w mennicy mitawskiej, zgodnie z polskim
systemem monetarnym. Orzeł i Pogoń na rewersie potwierdzające lenną
podległość Kurlandii królom polskim. Rzadkość takich monet określana jest
jako R4. Trojak NIENOTOWANY w katalogu Igera, który nie uwzględnia
takiej interpunkcji. Podobny egzemplarz do Iger KuF.97.1 (R3). Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 4036 (R4); Iger nie notuje
CENA: 1 000 zł

344.
Kurlandia. Fryderyk Kettler 1587-1638.
Trojak (3 Grosze) 1597, Mitawa NGC AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Ładny egzemplarz, delikatna
kolorowa patyna i dobrze zachowane detale. Rzadszy w takim stanie
zachowania.
Kopicki 4036 R4; Iger KuF.97.1f R3
CENA: 700 zł
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345.
Trojak (3 Grosze) 1592, Cieszyn NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Ekstremalnie rzadki
w takim stanie zachowania.

Iger Ci.92.3.a (R6)
CENA: 3 000 zł

346.
Galicja i Lodomeria. Grosz 1794 PCGS AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz. Wspaniale
zachowane wszystkie detale monety, równomierna brązowa patyna
i połysk menniczy w tle. Moneta surowo oceniona przez PCGS. Bardzo
rzadki numizmat w tak pięknym stanie zachowania. Resztki naturalnego,
czerwonego koloru miedzi między literami.
Plage 11
CENA: 900 zł

347.
Śląsk. Księstwo Oleśnickie. Sylwiusz Fryderyk.
15 krajcarów 1675, Oleśnica PCGS AU Details

Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Według nas, moneta błędnie opisana jako umyta, pochodzi ze
starej kolekcji z której również są oferowane orty Zygmunta oraz grosze
Zygmunta Starego. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Wspaniała
prezencja.
Kopicki 6221; FuS. 2302
CENA: 1 000 zł

348.

Śląsk. Ks. wrocławskie, Władysław II Jagiellończyk 1471-1516,
grosz 1507, Wrocław NGC AU58 (MAX)
Aw.: Lew czeski, MONETA NO9 WRATISLAVIE
Rw.: Półpostać św. Jana z Barankiem Bożym, data 150Λ, S IOHANNES
BAPT9 PATRON
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Friedensburg 125; Kopicki 8781 (R2)
CENA: 1 500 zł
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Powiązane z Polską
349.

Śląsk. Wrocław, Ferdynand I 1527-1564, Talar miejski 1544, Wrocław PCGS AU50
Aw: Tarcza herbowa i legenda otokowa.
Rw: Lew czeski, ECCE VICIT LEO DE TRIBU IVDA (Apokalipsa wg św.
Jana: Lew z pokolenia Judy zwyciężył).
Moneta Ferdynanda I (1527-1564). Jeden z najładniejszych talarów tego
typu jaki widzieliśmy, bardzo rygorystyczna nota PCGS jak na tę monetę.
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 8807; F.u.S. 3413; Davenport 8993
CENA: 6 000 zł

350.
Inflanty, Liwonia – Krystyna 1632-1654
Półtorak (1/24 talara) 1648, Ryga PCGS MS65
Drobna XVII-wieczna moneta, odmiana ze znakiem wilk (mincerza
Heinrich’a Jäger’a). Idealny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Rzadki w takim stanie zachowania.
AAJ 2a, Haljak 1417
CENA: 200 zł

351.
Prusy Książęce grosz 1539, Królewiec NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Zazwyczaj te monety wstępują
w stanach 3 lub 2. Monety mennicze, idealne należą do dużej rzadkości.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna patyna. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Marienburg 1169; Vossberg 1359
CENA: 900 zł

352.

Prusy Książęce grosz 1595, Królewiec PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jerzy Fryderyk 1578-1603,
administrator. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Neumann 58; Kopicki 3841 (R2)
CENA: 700 zł

353.
Prusy Książęce grosz 1596, Królewiec NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jerzy Fryderyk 1578-1603,
administrator. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczym.
Wspaniała kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Neumann 58; Kopicki 2842 (R2)
CENA: 700 zł
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354.
Prusy Książęce grosz 1597, Królewiec PCGS MS63 (MAX)
Jerzy Fryderyk 1578-1603, administrator. Najwyższa nota gradingowa
na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczym. Ładna
patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania

Neumann 58; Kopicki 3843 (R2)
CENA: 700 zł

355.
Prusy Książęce grosz 1597, Królewiec NGC MS63 (MAX)
Jerzy Fryderyk 1578-1603, administrator. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Neumann 58; Kopicki 3843 (R2)
CENA: 700 zł

Księstwo Warszawskie
356.
1/6 talara (złotówka) 1814 IB NGC MS63 (MAX)
Najrzadszy nominał monety z Księstwa Warszawskiego. Wspaniała
jakość detali i imponujący połysk menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania. Delikatny justunek.

Kopicki 3694; Plage 107
CENA: 4 500 zł
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Księstwo Warszawskie
357.

1/3 talara (2 złote) 1812 IB, Warszawa NGC AU55
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połysk menniczym i dobra
jakość detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 3697; Plage 11
CENA: 1 500 zł

358.
10 groszy 1813 I-B PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 3690; Plage 103
CENA: 1 000 zł

Powstanie Listopadowe
359.
Dukat 1831, odmiana z kropką przed pochodnią NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki 2750; Plage 269; H-Czapski 3659 (R)
CENA: 5 000 zł

360.
Dukat 1831, odmiana z kropką przed pochodnią PCGS AU Details
Ładny egzemplarz, połysk menniczy, dobrze zachowana jakość detali.
Ryski i uszkodzenia w tle.

Kopicki 2750; Plage 269; H-Czapski 3659 (R)
CENA: 3 000 zł

361.
Dukat 1831, odmiana z kropką przed pochodnią PCGS AU Details
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Delikatnie gięty. Rzadszy egzemplarz.

Kopicki 2750; Plage 269; H-Czapski 3659 (R)
CENA: 3 500 zł
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362.
5 złotych 1831 KG PCGS Genuine AU Details
Bardzo ładny egzemplarz. Delikatna, naturalna patyna. Wspaniale
zachowane detale. Dość surowa nota. Naturalna, ładna moneta.

Kopicki 2749; Plage 272
CENA: 1 000 zł

363.
2 złote 1831 KG PCGS MS64
Menniczy egzemplarz z delikatną zielonkawą patyną. Wszystkie szczegóły
w doskonałym stanie zachowania. Moneta bez justunku co zdarza się nad
wyraz rzadko. Idealny egzemplarz, bardzo wysoka nota gradingowa.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Kopicki 2748; Plage 273
CENA: 3 000 zł

364.
2 złote 1831 KG PCGS AU58
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczym i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Kopicki 2748; Plage 273
CENA: 900 zł

365.
10 groszy 1831 KG NGC MS63
ODMIANA Z PROSTYMI ŁAPAMI ORŁA I POCHWĄ NA MIECZ.
Wspaniale zachowany egzemplarz z doskonałym połyskiem menniczym
i imponującą jakością detali. Wysoka nota gradingowa. Bardzo rzadkie
w takim stanie zachowania.
Kopicki 2746; Plage 276
CENA: 1 100 zł

366.
3 grosze 1831 KG NGC MS62 BN
Menniczy egzemplarz z piękną patyną i naturalną czerwienią przebijającą
między literami. Odmiana z prostymi łapami orła. Rzadka w takim stanie
zachowania.
Kopicki 2745; Plage 282
CENA: 2 000 zł
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Wolne Miasto Kraków
367.
Złotówka 1835, Kraków NGC MS63
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniale zachowanymi detalami i bardzo
ładną wielokolorową patyną. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.

Plage 294; Bitkin 1
CENA: 1 000 zł

368.
Złotówka 1835, Kraków NGC UNC Details
Bardzo ładny , świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, ładna
jakość detali. Delikatne ryski.

Plage 294; Bitkin 1
CENA: 600 zł

369.
10 groszy 1835 PCGS MS63
Bardzo ładnie zachowane detale monety. Delikatna patyna wraz
z intensywnym połyskiem menniczym. Rzadkie w takim stanie zachowania.
Bardzo wysoka nota gradingowa.

Plage 295; Bitkin 2
CENA: 1 000 zł

370.
5 groszy 1835, Kraków NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
z pięknie zachowanym połyskiem menniczym i kolorową patyną. Rzadka
moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Plage 296; Bitkin 3
CENA: 700 zł
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371.
Aleksander I. 50 złotych 1818 IB, Warszawa PCGS AU55 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze otrzymały
AU55 od firmy PCGS. Wyśmienicie zachowana moneta. Piękne detale,
intensywny blask menniczy. Bardzo ładny, świeży egzemplarz – szczególnie
rewers, przypomina lustrzankę. Bardzo rzadkie w takim stanie zachowania.
Kopicki 2736; Friedberg 105; Plage 2; Bitkin 805 (R); Berezowski 80;
Parchimowicz 1050 b
CENA: 13 000 zł

372.
Alexander I. 50 złotych 1818 IB, Warszawa NGC XF Details
Przetarty egzemplarz szczególnie na awersie. Na rewersie wspaniały
połysk menniczy.

Kopicki 2736; Friedberg 105; Plage 2; Bitkin 805 (R); Berezowski 80;
Parchimowicz 1050 b
CENA: 5 000 zł

373.
Aleksander I. 2 złote 1825 IB, Warszawa PCGS AU53 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz jaki otrzymał
tak wysoką notę w PCGS. Bardzo ładnie zachowane detale. Moneta
z resztkami połysku menniczego w tle. Rzadkie w takim stanie zachowania.

Plage 58
CENA: 1 500 zł

374.
Medal 1826, na śmierć Aleksandra I, Warszawa PCGS AU53 (MAX)
Aw: Popiersie cara w prawo, legenda
Rw: W wieńcu laurowym: Dobroczyńcę swojego opłakująca Polska, 1826
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz jaki otrzymał
tak wysoką notę od PCGS. Rzadkie w takim stanie zachowania.
H-Czapski 3598; Diakov 445.1 (R1)
CENA: 600 zł

375.
Aleksander I. 5 groszy 1818 IB NGC XF45
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadka moneta
w takim stanie zachowania.

Plage 113
CENA: 200 zł
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376.
Księstwo Poznańskie. Grosz 1816 A NGC MS61 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz otrzymał
MS61 od NGC, niższa nota to dopiero XF45. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Moneta
ekstremalnie rzadka w takim stanie zachowania, do najlepszych kolekcji.
Berezowski 457
CENA: 1 000 zł

377.

Grosz 1826 IB Z MIEDZI KRAIOWEY NGC MS64 RB (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który
otrzymał notę MS64 i w ogóle przeszedł grading. Po raz pierwszy na
rynku aukcyjnym. XIX-wieczna miedziana moneta z w pełni zachowanym
połyskiem menniczym i dużą ilością naturalnej czerwieni miedzi. Monety
wybite Z MIEDZI KRAIOWEY należą do rzadkości, a zachowane w tak
doskonałym stanie praktycznie nie występują. Moneta w gabinetowym
stanie zachowania. Ekstremalnie rzadkie. Moneta do najlepszych kolekcji.

Plage 219 (R4)
CENA: 3 000 zł

378.
3 Ruble = 20 złotych 1835 ПД, NGC MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Ekstremalnie rzadka moneta
w takim stanie zachowania. Wspaniałe lustro mennicze, moneta przypomina
lustrzankę.
Plage 301
CENA: 5 000 zł
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379.
3 Ruble = 20 złotych 1835 ПД, NGC AU Details
Ładny egzemplarz. Połysk menniczy. Drobne ryski w tle. Bardzo dobra
prezencja.

Plage 301; Bitkin 1076 (R); Friedberg 111
CENA: 4 000 zł

380.
3 Ruble = 20 złotych 1836 ПД, NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Niższa nota przyznana przez firmę
PCGS to dopiero AU55. Piękny egzemplarz z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Ekstremalnie rzadki
w takim stanie zachowania.

Friedberg 111; Plage 303; Bitkin 1077 (R)
CENA: 4 000 zł

381.
1 rubel = 10 złotych 1835 MW, Warszawa, NGC AU58 (MAX)
ex. Newman collection
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadka moneta wybita
w nakładzie zaledwie 3081 sztuk. Bardzo ładny egzemplarz, w pięknej
starej patynie. Idealnie zachowane detale. Moneta z legendarnej kolekcji
Erica Newmana.

Bitkin 1131 (R); Kopicki 9443 (R4)
CENA: 3 500 zł

382.
30 kopiejek = 2 złote 1834 MW, Warszawa NGC XF45
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedna z najrzadszych monet
polskich XIX-go wieku. Egzemplarz w starej patynie. Ładnie zachowany.

Kopicki 9415; Plage 371 (R); Bitkin 1151 (R1)
CENA: 1 500 zł
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383.

30 kopiejek = 2 złote 1839 MW, Warszawa PCGS MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz. Kolorowa
patyna. Ekstremalnie rzadka moneta w takim stanie zachowania z bardzo
starej kolekcji. Najładniejsza dwuzłotówka z 1839 roku jaką mieliśmy okazję
sprzedawać.

Kopicki 9420; Bitkin 1158; Parchimowicz 1037.f; Berezowski 3,75
CENA: 5 000 zł

384.
30 kopiejek = 2 złote 1839 MW, Warszawa PCGS AU58
Egzemplarz w starej, urokliwej kolorowej patynie z dużą ilością połysku
menniczego. Mimo, iż nota nie zachwyca to moneta prezentuje się naprawdę
pięknie. Rzadsze w takim stanie zachowania.

Plage 378
CENA: 1 700 zł

385.
15 kopiejek = 1 złoty 1836 НГ, NGC AU58
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Bardzo ładny egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym i zachowaną jakością detali.
Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.
Kopicki 9404; Plage 407; Bitkin 1116; Parchimowicz 1031 g
CENA: 800 zł

386.

15 kopiejek = 1 złoty 1839, Warszawa NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa. Tylko jedna moneta została oceniona
wyżej przez firmę NGC. Ogromna ciekawostka – ślady bicia odwrotnego
czyli na awersie przy głowach orła ślady słowa "kopiejek", natomiast
na rewersie ślad orła. Piękny egzemplarz z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Kopicki 9409; Plage 412; Bitkin 1172; Parchimowicz 1031 n
CENA: 2 500 zł
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387.
15 kopiejek = 1 złoty 1839, Warszawa PCGS AU55
Ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i bardzo dobrej
jakości detalami.

Kopicki 9409; Plage 412; Bitkin 1172; Parchimowicz 1031 n
CENA: 500 zł

388.
10 groszy 1830 KG NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz otrzymał
od NGC notę MS64. Nieprawdopodobna świeżość mennicza lustra,
delikatna dodająca uroku patyna. Menniczy egzemplarz do najlepszych
kolekcji. Bardzo rzadkie w tym stanie zachowania.
Plage 92; Berezowski 782
CENA: 800 zł

389.
10 groszy 1830 KG PCGS AU Details
Ładny egzemplarz. Resztki połysku menniczego. Delikatna patyna. Duża
ciekawostka – podwójnie wybity.

Plage 92; Berezowski 782
CENA: 400 zł

390.
10 groszy 1840 MW NGC MS65
Bardzo wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, z intensywnym
połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Bitkin 1182; Plage 106
CENA: 300 zł

391.

10 groszy 1836 MW PCGS MS64+(MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze otrzymały
MS64 od PCGS, nasz jednak dodatkowo został opatrzony plusem. Kolejna,
niższa nota to dopiero AU58. Menniczy egzemplarz drobnej monety XIXwiecznej. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Ekstremalnie
rzadki rocznik w takim stanie zachowania.
Berezowski 788; Bitkin 1176
CENA: 1 500 zł
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392.
10 groszy 1840 MW PCGS MS64
Menniczy egzemplarz drobnej monety XIX-wiecznej. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania. Ekstremalnie rzadki rocznik w takim
stanie zachowania.
Bitkin 1182; Plage 106
CENA: 300 zł

393.
10 groszy 1840 MW NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 1182; Plage 106
CENA: 300 zł

394.
Rubel 1844 MW Warszawa NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, z intensywnym
połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania. Delikatna złota patyna.
Plage 423
CENA: 1 500 zł

395.
Rubel 1847 MW Warszawa NGC MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna, kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Kopicki 9581; Plage 433; Bitkin 428
CENA: 2 500 zł

396.
Połuszka (1/4 kopiejki) 1861 BM NGC MS63 BN
Drobna, wyśmienicie zachowana, miedziana moneta wybita w Mennicy
Warszawskiej. Piękny menniczy egzemplarz w jednolitej brązowej patynie.
Wspaniale zachowane detale monety. Bardzo wysoka nota gradingowa.
Gabinetowy stan zachowania.
Plage 538
CENA: 1 000 zł
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Rosja, Piotr l

Car Rosji 1689-1721; Cesarz Rosji 1721-1725

397.
Rubel 1718 KO, Kadaszewski MD NGC VF35 UNIKAT?
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna wytarte najwyższe elementy
monety. Rzadki rocznik. Bitkin nie notuje odmiany z inicjałami KO
w odcięciu rękawa (UNIKAT?).

Bitkin nie notuje
CENA: 1 800 zł

398.
Rubel 1719 OK, Kadaszewski MD NGC VF35
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna. Wytarte najwyższe
elementy monety. Bardzo rzadki rocznik. Delikatne wżery na rancie.
Odmiana z L na ogonie orła.

Bitkin 277
CENA: 1 800 zł

399.
Rubel 1719 OK, Kadaszewski MD NGC VF25
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna. Wytarte najwyższe
elementy monety. Rzadki rocznik.

Bitkin 277
CENA: 1 800 zł

400.
Rubel 1721 K, Kadaszewski MD NGC VF20
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna. Wytarte najwyższe
elementy monety. Rzadki rocznik. Ciemna patyna.

Bitkin 463
CENA: 1 000 zł

401.
Rubel 1723, Krasnyj Monetnyj Dwór NGC VF25
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna. Wytarte najwyższe
elementy monety. Rzadki rocznik.

Bitkin 907
CENA: 1 000 zł
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Car Rosji 1689-1721; Cesarz Rosji 1721-1725

402.

Połtina (1/2 Rubla) 1720, Kadaszewski MD NGC F12
Delikatna patyna wytarte najwyższe elementy monety. Rzadki rocznik.

Bitkin 665
CENA: 1 000 zł

Rosja, Katarzyna l

Caryca Rosji 1725-1727

403.

Rubel 1727, Petersburg PCGS VF35
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna wytarte najwyższe elementy
monety. Rzadki rocznik.
Bitkin 180 (R)
CENA: 1 000 zł

Rosja, Elżbieta

Caryca Rosji 1741-1761

404.

Rubel 1756 Krasnyj Dvor (Moskwa) PCGS AU Details
Bardzo rzadka drobna złota moneta rosyjska. Bardzo ładny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i zachowana jakość detali. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Friedberg 116; Bitkin 60 (R); Diakov 389 (R1)
CENA: 1 500 zł

405.
Monety bite dla Prus, szóstak 1759, Królewiec PCGS MS62 (MAX)
ex. Brand collection
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS62 od PCGS i jedyny który w ogóle przeszedł grading. Wspaniale
zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 703 (R)
CENA: 1 000 zł

406.
Monety bite dla Prus, 1/6 talara 1761, Królewiec PCGS AU53 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
AU53 od PCGS i jedyny który w ogóle przeszedł grading. Bardzo ładny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana jakość detali.
Delikatna patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 507 (R), Uzd 4890
CENA: 800 zł
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Rosja, Katarzyna ll

Caryca Rosji 1762-1796

407.

Rubel 1767 СПБ АШ, Petersburg NGC AU Details
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna i dobrze zachowane detale.
Rzadszy w takim stanie zachowania. Drobne uszkodzenia w tle.

Bitkin: 201
CENA: 900 zł

408.
Rubel 1775 СПБ ФЛ, Petersburg NGC XF45
Bardzo ładny egzemplarz. Intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 219
CENA: 1 000 zł

Rosja, Paweł l

Car Rosji 1796-1801

409.
Rubel 1800 СМ. ОМ, Petersburg PCGS XF45
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 41
CENA: 900 zł

410.
Rubel 1801 СМ АИ, Petersburg PCGS AU50
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Bardzo ładny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i zachowana jakość detali. Delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Bitkin 46
CENA: 500 zł

411.
5 Kopiejek 1798 СМ МБ, Petersburg PCGS AU55
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 88
CENA: 1 000 zł
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Car Rosji 1801-1825

412.
Rubel 1802 СПБ АИ, Petersburg PCGS AU53
Ruble z tych lat były bardzo płytko bite stąd idealnie zachowane
egzemplarze należą do rzadkości. Wspaniale zachowana moneta.
Intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Bitkin 28
CENA: 2 500 zł

413.
Rubel 1802 СПБ АИ, Petersburg PCGS AU50
Ładny egzemplarz z zachowanymi resztkami połysku, kolorowa patyna.
Rzadszy rocznik.

Bitkin 28
CENA: 2 000 zł

414.
Rubel 1804 СПБ, Petersburg PCGS AU53
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Ruble z tych
lat były bardzo płytko bite stąd idealnie zachowane egzemplarze należą
do rzadkości.
Bitkin 38
CENA: 1 000 zł

415.
Rubel 1807 СПБ, Petersburg PCGS AU53
Bardzo rzadki rocznik. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania. Wspaniałe lustro mennicze. Niedobity herb ze św. Jerzym.

Bitkin 69 (R)
CENA: 2 000 zł

416.
Rubel 1822 СПБ ПД, Petersburg PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który
otrzymał MS62 od firmy PCGS. Tylko jedna moneta została oceniona wyżej.
Niższa przyznana nota dla tej monety to dopiero AU55. Piękny, menniczy
stan, dużo lustra menniczego. Wspaniała, złota patyna. Wysoka nota MS62
jak na ten typ monety. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 135
CENA: 2 000 zł
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Rosja, Aleksander l

Car Rosji 1801-1825

417.
Rubel 1823 СПБ ПД, Petersburg NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 137
CENA: 2 000 zł

418.
10 kopiejek 1819 СПБ ПС, Petersburg NGC AU55
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną
prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 233
CENA: 400 zł

Rosja, Mikołaj l

Car Rosji 1825-1855

419.
5 rubli 1833 СПБ ПД, Petersburg NGC AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 8
CENA: 3 500 zł

420.
5 rubli 1840 СПБ АЧ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 17
CENA: 5 000 zł

421.
5 rubli 1846 СПБ АГ, Petersburg PCGS AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadki rocznik.

Bitkin 28 (R)
CENA: 3 000 zł
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Car Rosji 1825-1855

422.
5 rubli 1847 СПБ АГ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 29
CENA: 2 500 zł

423.
5 rubli 1848 СПБ АГ, Petersburg NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 30
CENA: 3 000 zł

424.
3 ruble 1845 СПБ, Petersburg, platyna NGC VF30
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmą NGC, a tylko dwa egzemplarz w ogóle
przeszły grading. Platynowe monety, które przeszły grading należą do
bardzo rzadkich pozycji. Ładnie zachowana. Typowe wytarcia dla tej
monety. Rzadki rocznik.
Bitkin 91 (R1)
CENA: 3 000 zł

425.
Rubel 1828 СПБ НГ, Petersburg PCGS AU53
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Bardzo ładny egzemplarz
z zachowanym połyskiem menniczym i ładną prezencją detali. Patyna.
Rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 106
CENA: 800 zł

426.
Rubel 1852 СПБ ПА, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna, urokliwa
patyna.

Bitkin 229
CENA: 1 500 zł
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Rosja, Mikołaj l

Car Rosji 1825-1855

427.
Połtina (1/2 rubla) 1847 СПБ ПА, Petersburg NGC MS61
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 259
CENA: 1 000 zł

428.
20 kopiejek 1847 СПБ ПА, Petersburg NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze
zostały ocenione wyżej przez firmę NGC. Ekstremalnie rzadka moneta.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki rocznik.
Bitkin 332
CENA: 1 500 zł

429.
20 kopiejek 1850 СПБ ПА, Petersburg NGC MS63
Odmiana ze św. Jerzym z płaszczem. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Bitkin 338
CENA: 1 000 zł

430.
20 kopiejek 1851 СПБ ПА, Petersburg NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki.

Bitkin 340
CENA: 1 500 zł

431.
5 kopiejek 1847 СПБ ПА, Petersburg NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę od NGC. Piękna moneta, świeża odbitka ze stempla.
Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
egzemplarz w takim stanie zachowania.
Bitkin 402
CENA: 1 000 zł
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Car Rosji 1825-1855

432.

5 kopiejek 1853 СПБ НІ, Petersburg NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 412
CENA: 500 zł

433.
5 kopiejek 1854 СПБ НІ, Petersburg NGC AU58
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 413
CENA: 200 zł

434.
1 kopiejka 1827 EM ИК, Petersburg PCGS MS63 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
tak wysoką notę od PCGS. Tylko dwa egzemplarze przeszły grading.
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 446
CENA: 1 000 zł

Rosja, Aleksander ll

Car Rosji 1855-1881

435.

5 rubli 1873 СПБ HI, Petersburg PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 21
CENA: 3 000 zł

436.
5 rubli 1879 СПБ НФ, Petersburg NGC MS63
Wspaniały menniczy egzemplarz z imponującymi detalami. Rzadka moneta
w tak znakomitym stanie zachowania. Piękna prezencja.

Bitkin 28
CENA: 3 500 zł
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437.
3 ruble 1880, Petersburg PCGS AU Details
Trzyrublówka z datą 1880 rzadko występuje w handlu. Bardzo ładnie
zachowany egzemplarz, połysk menniczy, delikatna patyna. Lekko gięty,
ale wspaniała prezencja.

Friedberg 164; Bitkin 43
CENA: 6 000 zł

438.
Rubel 1877 СПБ НІ, Petersburg NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Bitkin 90
CENA: 500 zł
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439.
Rubel 1878 СПБ НФ, Petersburg NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 92
CENA: 700 zł

440.
Połtina (1/2 rubla) 1877 СПБ НІ, Petersburg NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Bitkin 125
CENA: 500 zł

441.
Połtina (1/2 rubla) 1878 СПБ НФ, Petersburg NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Rzadki rocznik. Delikatna
patyna.

Bitkin 127
CENA: 800 zł

442.
25 kopiejek 1858 СПБ ФБ, Petersburg PCGS AU Details
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 56
CENA: 300 zł

443.
25 kopiejek 1865 СПБ НФ, Petersburg NGC MS61
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki rocznik w tak znakomitym stanie
zachowania.

Bitkin 140
CENA: 2 000 zł
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444.
20 kopiejek 1860 СПБ ФБ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 171
CENA: 200 zł

445.
20 kopiejek 1862 СПБ МИ, Petersburg NGC MS63
Delikatna szara patyna. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 175
CENA: 200 zł

446.
20 kopiejek 1863 СПБ АБ, Petersburg NGC MS63
Wspaniale zachowane detale. Piękny egzemplarz z delikatną patyną i dużą
ilością połysku menniczego. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 176
CENA: 200 zł

447.
20 kopiejek 1864 СПБ НФ, Petersburg NGC MS64
Wspaniale zachowane detale. Piękny egzemplarz z delikatną patyną i dużą
ilością połysku. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 177
CENA: 200 zł

448.
20 kopiejek 1865 СПБ НФ, Petersburg NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 178
CENA: 200 zł

118

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Rosja, Aleksander ll

Car Rosji 1855-1881

449.
20 kopiejek 1866 СПБ НІ, Petersburg NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 179
CENA: 200 zł

450.
20 kopiejek 1866 СПБ НФ, Petersburg NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 179
CENA: 200 zł

451.
20 kopiejek 1867 СПБ НІ, Petersburg NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 214
CENA: 200 zł

452.
20 kopiejek 1870 СПБ НІ, Petersburg NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 218
CENA: 200 zł

453.
20 kopiejek 1871 СПБ НІ, Petersburg NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 219
CENA: 200 zł
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454.
20 kopiejek 1871 СПБ НІ, Petersburg NGC MS64
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 219
CENA: 200 zł

455.
20 kopiejek 1871 СПБ НІ, Petersburg NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 219
CENA: 200 zł

456.
20 kopiejek 1871 СПБ НІ, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 219
CENA: 200 zł

457.
20 kopiejek 1873 СПБ НІ, Petersburg NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 222
CENA: 200 zł

458.
Połuszka (1/4 kopiejki) 1859 EM, NGC AU55 BN
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym delikatnym połyskiem
menniczym, minimalnie niedobity. Patyna. Rant gładki. Rzadszy w takim
stanie zachowania.
Bitkin 383
CENA: 200 zł
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459.
10 rubli 1889 СПБ АГ, Petersburg PCGS MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Ekstremalnie rzadka
moneta w takim stanie zachowania. Numizmat do najlepszych kolekcji.

Bitkin 18 (R)
CENA: 30 000 zł
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460.
10 rubli 1894 СПБ АГ, Petersburg PCGS AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Niestety rysa na rewersie. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 23
CENA: 8 000 zł

461.
10 rubli 1894 СПБ АГ, Petersburg PCGS AU Details
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 23
CENA: 9 000 zł

462.
5 rubli 1890 СПБ АГ, Petersburg PCGS MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 35
CENA: 2 200 zł

463.
5 rubli 1890 СПБ АГ, Petersburg PCGS AU Details
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali, niestety drobne uszkodzenia przy rancie. Delikatna patyna.
Rzadki i poszukiwany rocznik.

Bitkin 35
CENA: 2 200 zł

464.
Rubel koronacyjny 1883 СПБ, Petersburg PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 217
CENA: 2 500 zł
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465.
Rubel 1891 СПБ АГ, Petersburg NGC MS61
Bardzo rzadki rocznik w takim stanie zachowania. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.

Bitkin 74
CENA: 3 500 zł

466.
Rubel 1893 СПБ АГ, Petersburg PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 77
CENA: 3 500 zł

467.
50 kopiejek 1894 СПБ АГ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 87
CENA: 1 000 zł

468.
50 kopiejek 1894 СПБ АГ, Petersburg NGC AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 87
CENA: 800 zł

469.
25 kopiejek 1887 СПБ АГ, Petersburg NGC AU Details
Bardzo rzadki rocznik wybity w niskim nakładzie (tylko 28 000 egzemplarzy).
Niestety drobne mikroryski w tle. Bardzo ładny, świeży egzemplarz.
Zachowany połysk menniczy, wspaniała prezencja.

Bitkin 90 (R)
CENA: 1 000 zł
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470.
25 kopiejek 1894 СПБ АГ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz o bardzo świeżym lustrze menniczym, wspaniałej
kolorowej patynie. Bardzo rzadka moneta w tak znakomitym stanie
zachowania.

Bitkin 97
CENA: 1 000 zł

471.
25 kopiejek 1894 СПБ АГ, Petersburg PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 97
CENA: 1 000 zł

472.
20 kopiejek 1891 СПБ АГ, Petersburg NGC MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 110
CENA: 200 zł

473.
10 kopiejek 1885 СПБ АГ, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze
zostały ocenione wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 131
CENA: 200 zł

474.
5 kopiejek 1887 СПБ АГ, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko trzy egzemplarze
zostały ocenione wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Bitkin 147
CENA: 300 zł
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475.
5 kopiejek 1891 СПБ АГ, Petersburg PCGS MS65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Bitkin 151
CENA: 200 zł

476.
5 kopiejek 1892 СПБ АГ, Petersburg NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 152
CENA: 200 zł

477.
1/4 kopiejki 1892 СПБ, Petersburg NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 215
CENA: 200 zł

478.
1/4 kopiejki 1892 СПБ, Petersburg NGC MS65 RD (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie dla tej monety w kolorze RD.
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 215
CENA: 300 zł

479.
1/4 kopiejki 1892 СПБ, Petersburg NGC MS65 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie dla tej monety w kolorze
RB. Egzemplarz z dużą ilością naturalnego koloru miedzi. Intensywny
połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Bitkin 215
CENA: 300 zł
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480.

1/4 kopiejki 1892 СПБ, Petersburg NGC MS65 RD
Najwyższa nota gradingowa na świecie dla tej monety w kolorze RD.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 215
CENA: 300 zł

Rosja, Mikołaj ll

Car Rosji 1894-1917

481.

15 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg, typ I, NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko trzy egzemplarze otrzymały
notę MS64 od firmy NGC. Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Ekstremalnie rzadki w takim
stanie zachowania. Odmiana szeroka.
Bitkin 1
CENA: 4 000 zł

482.
15 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg, typ II, NGC MS63
Rzadka moneta w takim stanie zachowania i z tak wysoką notą MS. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Odmiana wąska.

Bitkin 2
CENA: 4 000 zł

483.
15 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg, typ I, NGC MS62
Rzadka moneta w takim stanie zachowania i z tak wysoką notą MS. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Odmiana szeroka.

Bitkin 1
CENA: 3 600 zł

484.
15 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg, typ II, NGC MS62
Intensywny połysk menniczy z delikatną, satynową patyną. Idealnie
zachowany egzemplarz - menniczy. Wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania. Odmiana wąska.

Bitkin 2
CENA: 3 600 zł
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485.
15 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg, typ II, NGC AU58
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Odmiana
wąska.

Bitkin 2
CENA: 3 000 zł

486.
15 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg, typ II, NGC AU58
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Odmiana
wąska.

Bitkin 2
CENA: 3 000 zł

487.
10 rubli 1899 СПБ АГ, Petersburg NGC MS66 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz, idealny.
Wspaniale zachowany połysk menniczy z delikatną, satynową patyną.
Ekstremalnie wysoki MS.

Bitkin 4
CENA: 3 000 zł

488.
10 rubli 1899 СПБ АГ, Petersburg NGC MS64
Niesamowita prezencja. Wspaniała jakość detali, intensywny blask
menniczy. Bardzo rzadkie w tak znakomitym stanie zachowania

Bitkin 4
CENA: 2 500 zł

489.
10 rubli 1899 СПБ АГ, Petersburg NGC MS62
Wspaniale zachowany połysk menniczy z delikatną, satynową patyną.
Idealnie zachowany egzemplarz. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 4
CENA: 2 000 zł
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490.
10 rubli 1899 СПБ ФЗ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 6
CENA: 2 000 zł

491.
10 rubli 1900 СПБ ФЗ, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Bitkin 7
CENA: 1 900 zł

492.
10 rubli 1902 СПБ АР, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Bitkin 10
CENA: 1 900 zł

493.
10 rubli 1903 СПБ АР, Petersburg NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
wspaniale prezentującej się monety 10 rublowej. Intensywny połysk
menniczy i imponująca jakość detali sprawiają iż oferowany przez nas
egzemplarz nadaje się do najlepszych kolekcji. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Bitkin 11
CENA: 2 300 zł

494.
10 rubli 1903 СПБ АР, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 11
CENA: 2 100 zł
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495.
10 rubli 1903 СПБ АР, Petersburg NGC AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 11
CENA: 2 000 zł

496.
10 rubli 1904 СПБ АР, Petersburg NGC MS65
Przepiękny, menniczy egzemplarz z doskonałymi detalami. Perfekcyjnie
zachowana moneta. Intensywny połysk menniczy. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Bitkin 12
CENA: 2 300 zł

497.
10 rubli 1904 СПБ АР, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 12
CENA: 2 200 zł

498.
10 rubli 1904 СПБ АР, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 12
CENA: 2 100 zł

499.
10 rubli 1909 СПБ ЄБ, Petersburg NGC AU55
Dużo połysku menniczego. Ładny egzemplarz. Delikatnie przetarty,
ale z bardzo dobrą prezencją. Rzadki rocznik.

Bitkin 14 (R)
CENA: 2 300 zł
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500.
10 rubli 1909 СПБ ЄБ, Petersburg PCGS AU55
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania. Rzadki rocznik.

Bitkin 14 (R)
CENA: 2 200 zł

501.
10 rubli 1910 СПБ ЄБ, Petersburg NGC AU55
Dużo połysku menniczego. Ładny egzemplarz. Delikatnie przetarty,
ale z bardzo dobrą prezencją. Rzadki rocznik.

Bitkin 15 (R)
CENA: 4 000 zł

502.
10 rubli 1911 СПБ ЄБ, Petersburg NGC MS64
Rzadka moneta w takim stanie zachowania. Bardzo wysoka nota
gradingowa. Idealnie zachowany egzemplarz. Wspaniałe detale i delikatna
patyna z połyskiem.

Bitkin 16
CENA: 2 500 zł

503.
10 rubli 1911 СПБ ЄБ, Petersburg NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 16
CENA: 2 200 zł

504.
10 rubli 1911 СПБ ЄБ, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja. Rzadsze w takim stanie zachowania.

Bitkin 16
CENA: 2 000 zł
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505.
7 1/2 rubla 1897 СПБ АГ, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Bitkin 17
CENA: 2 300 zł

506.
5 rubli 1897 СПБ АГ, Petersburg NGC MS63
Menniczy egzemplarz wczesnego rocznika. Pięknie zachowane detale
i intensywny blask. Rzadsze w tym stanie zachowania.

Bitkin 18
CENA: 1 000 zł

507.
5 rubli 1898 СПБ АГ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 20
CENA: 1 000 zł

508.
5 rubli 1898 СПБ АГ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 20
CENA: 1 000 zł

509.
5 rubli 1898 СПБ АГ, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Bitkin 20
CENA: 900 zł
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510.
5 rubli 1899 СПБ ЄБ, Petersburg NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 23
CENA: 1 500 zł

511.
5 rubli 1899 СПБ ФЗ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 24
CENA: 1 000 zł

512.
5 rubli 1899 СПБ ФЗ, Petersburg NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 24
CENA: 1 000 zł

513.
5 rubli 1900 СПБ ФЗ, Petersburg NGC AU58
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Bitkin 26
CENA: 950 zł

514.
5 rubli 1901 СПБ, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 27
CENA: 1 200 zł
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515.
5 rubli 1901 СПБ ФЗ, Petersburg PCGS MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Bitkin 27
CENA: 1 000 zł

516.
5 rubli 1901 СПБ ФЗ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniałe detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 27
CENA: 1 000 zł

517.
5 rubli 1901 СПБ ФЗ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 27
CENA: 1 000 zł

518.
5 rubli 1902 СПБ АР, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym stanie
zachowania. Idealnie zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem
menniczym.

Bitkin 29
CENA: 1 100 zł

519.
5 rubli 1902 СПБ АР, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym stanie
zachowania. Idealnie zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem
menniczym. Wspaniale zachowane detale.

Bitkin 29
CENA: 1 100 zł
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520.
5 rubli 1902 СПБ АР, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym
stanie zachowania. Idealnie zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem
menniczym. Wspaniale zachowane detale.

Bitkin 29
CENA: 1 100 zł

521.
5 rubli 1902 СПБ АР, Petersburg NGC MS65
Rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania. Idealnie zachowany
egzemplarz z pięknym połyskiem menniczym. Wspaniale zachowane detale.

Bitkin 29
CENA: 1 000 zł

522.
5 rubli 1903 СПБ АР, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Rzadka moneta w tak
znakomitym stanie zachowania. Idealny egzemplarz z pięknym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bitkin 30
CENA: 1 100 zł

523.
5 rubli 1903 СПБ АР, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Rzadka moneta w tak
znakomitym stanie zachowania. Idealny egzemplarz z pięknym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bitkin 30
CENA: 1 100 zł

524.
5 rubli 1903 СПБ АР, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 30
CENA: 1 000 zł
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525.
5 rubli 1904 СПБ АР, Petersburg NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ekstremalnie wysoki MS. Bardzo
rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania. Idealnie zachowany
egzemplarz z pięknym połyskiem menniczym. Wspaniale zachowane detale.

Bitkin 31
CENA: 1 500 zł

526.
5 rubli 1904 СПБ АР, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Idealnie zachowany
egzemplarz z pięknym połyskiem. Wspaniałe detale. Rzadka moneta
w tak znakomitym stanie zachowania. Egzemplarz w starym gradingu.

Bitkin 31
CENA: 1 100 zł

527.
5 rubli 1904 СПБ АР, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 31
CENA: 1 000 zł

528.
5 rubli 1909 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS65
Bardzo wysoka nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym stanie
zachowania. Wspaniale zachowany egzemplarz z doskonałymi detalami
i imponującym połyskiem menniczym. Rzadki rocznik.

Bitkin 34 (R)
CENA: 3 500 zł

529.
5 rubli 1909 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS64
Bardzo wysoka nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym
stanie zachowania. Wspaniale zachowany egzemplarz z doskonałymi
detalami i imponującym połyskiem menniczym. Ładna delikatna patyna.

Bitkin 34 (R)
CENA: 2 800 zł
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530.
5 rubli 1910 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS65
Bardzo rzadki rocznik złotej 5-rublówki. Moneta nieczęsto spotykana
w tak wyśmienitym stanie zachowania. Wspaniale zachowane wszystkie
detale, intensywny połysk menniczy.

Bitkin 36 (R)
CENA: 5 000 zł

531.
5 rubli 1911 СПБ ЭБ, Petersburg PCGS UNC Details
Najrzadszy rocznik złotej 5-rublówki dostępny na rynku dla kolekcjonerów.
Poszukiwana moneta, sporadycznie pojawiająca się w handlu. Bardzo
ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja. Drobne defekty powierzchni.

Bitkin 37 (R)
CENA: 7 000 zł

532.
Rubel 1911 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 65 (R)
CENA: 2 500 zł

533.
Rubel 1912 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 66
CENA: 2 500 zł
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534.
Rubel 1912, stulecie bitwy pod Borodino NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Delikatna kolorowa patyna. Ekstremalnie rzadki w takim stanie
zachowania.

Bitkin 334; Davenport 296
CENA: 7 000 zł

535.
Rubel 1913 ВС, 300-lecie Dynastii Romanowów PCGS MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Odmiana wybita
stemplem płytkim.

Bitkin 335
CENA: 1 000 zł

536.
Rubel 1913 ВС, 300-lecie Dynastii Romanowów PCGS MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Odmiana
wybita stemplem głębokim.

Bitkin 336
CENA: 900 zł

537.
Rubel 1913 ВС, 300-lecie Dynastii Romanowów PCGS AU58
Piękny egzemplarz, połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Odmiana wybita stemplem głębokim.

Bitkin 336
CENA: 850 zł
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538.
Rubel pamiątkowy 1914 ВС, Petersburg, Gangut PCGS AU55
Wybity z okazji 200-lecie bitwy morskiej pod Gangutem. Wyśmienicie
zachowana i niezwykle rzadka moneta. Dużo połysku. Wyemitowana
w nakładzie 30000 sztuk niemalże w całości została przetopiona, na rynku
pozostało około 150 sztuk. Bardzo rzadkie, szczególnie w gradingu.

Bitkin 337 (R2)
CENA: 30 000 zł

539.
Rubel 1915 СПБ ВС, Petersburg PCGS AU Details
Rzadka data. Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i zachowana jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania. Drobne ryski w tle.

Bitkin 70
CENA: 2 500 zł
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540.
50 kopiejek 1913 СПБ ВС, Petersburg NGC MS64
Wysoka nota gradingowa. Menniczy egzemplarz. Ciemna patyna. Wspaniale
zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 93
CENA: 400 zł

541.
50 kopiejek 1913 СПБ ВС, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 93
CENA: 300 zł

542.
50 kopiejek 1914 СПБ ВС, Petersburg PCGS MS66 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki rocznik. Jedyny
egzemplarz, który otrzymał notę MS66 od PCGS. Wspaniale zachowana
moneta, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 94 (R)
CENA: 1 500 zł

543.
50 kopiejek 1914 СПБ ВС, Petersburg NGC AU Details
Bardzo rzadki rocznik. Ładny egzemplarz. Połysk menniczy. Niestety
ryski na awersie.

Bitkin 94 (R)
CENA: 700 zł

544.
25 kopiejek 1896 NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniały, menniczy
egzemplarz z pięknym połyskiem i kolorową gabinetową patyną. Bardzo
rzadka moneta w tak pięknym stanie zachowania. Wysoki MS.

Bitkin 96
CENA: 1 500 zł
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545.
25 kopiejek 1896 NGC AU58
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną
prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 96
CENA: 700 zł

546.
25 kopiejek 1900 NGC XF45
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna i dobrze zachowane detale.
Rzadki rocznik, szczególnie w takim stanie zachowania.

Bitkin 98 (R)
CENA: 1 000 zł

547.
20 kopiejek 1907 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 107
CENA: 200 zł

548.
20 kopiejek 1910 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 110
CENA: 200 zł

549.
20 kopiejek 1913 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 115
CENA: 200 zł
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550.
20 kopiejek 1914 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 116
CENA: 200 zł

551.
20 kopiejek 1914 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 116
CENA: 200 zł

552.
20 kopiejek 1915 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 117
CENA: 200 zł

553.
20 kopiejek 1916 СПБ ВС, Petersburg NGC MS65
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 118
CENA: 200 zł

554.
15 kopiejek 1913 СПБ ВС, Petersburg NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Bitkin 140
CENA: 200 zł
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555.
15 kopiejek 1914 СПБ ВС, Petersburg NGC MS65
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 141
CENA: 200 zł

556.
15 kopiejek 1916 Osaka NGC MS65
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 208
CENA: 200 zł

557.
10 kopiejek 1909 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS65
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 161
CENA: 200 zł

558.
10 kopiejek 1910 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 162
CENA: 200 zł

559.
10 kopiejek 1912 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 164
CENA: 200 zł
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560.
10 kopiejek 1913 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 166
CENA: 200 zł

561.
10 kopiejek 1914 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 167
CENA: 200 zł

562.
10 kopiejek 1915 СПБ ВС, Petersburg NGC MS66
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 168
CENA: 200 zł

563.
10 kopiejek 1916 СПБ ВС, Petersburg NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 169
CENA: 200 zł

564.
10 kopiejek 1917 СПБ ВС, Petersburg PCGS MS66 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Bitkin 170
CENA: 200 zł
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565.
5 kopiejek 1905 СПБ АР, Petersburg NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 182
CENA: 200 zł

566.
5 kopiejek 1908 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 184
CENA: 200 zł

567.
5 kopiejek 1910 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Bitkin 186
CENA: 200 zł

568.
5 kopiejek 1912 СПБ ЭБ, Petersburg NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 188
CENA: 200 zł

569.
5 kopiejek 1911 СПБ, Petersburg PCGS MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 210
CENA: 200 zł
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570.
3 kopiejki 1914 СПБ, Petersburg NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 227
CENA: 200 zł

571.
2 kopiejki 1913 СПБ, Petersburg NGC MS64 RB
Wspaniale zachowany egzemplarz z dużą ilością naturalnego koloru
miedzi i dużą ilością połysku menniczego. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 243
CENA: 200 zł

572.
2 kopiejki 1914 СПБ, Petersburg NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko trzy egzemplarze
zostały ocenione wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 244
CENA: 200 zł

573.
2 kopiejki 1915 СПБ, Petersburg NGC MS64 RB
Odmiana koloru RB. Wspaniale zachowane detale, wysoki MS. Piękny,
menniczy egzemplarz, delikatna brązowo-czerwona patyna.

Bitkin 245
CENA: 200 zł

574.
2 kopiejki 1916 СПБ, Petersburg NGC MS64 BN
Wysoka nota gradingowa. Odmiana koloru BN. Wspaniale zachowane
detale. Piękny, menniczy egzemplarz. Intensywny połysk menniczy.

Bitkin 246
CENA: 200 zł
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575.
Kopiejka 1913 СПБ, Petersburg NGC MS64 RB
Wysoka nota gradingowa. Odmiana koloru RB. Wspaniale zachowane
detale. Piękny, menniczy egzemplarz. Intensywny połysk menniczy.
Czerwono-brązowa patyna.

Bitkin 260
CENA: 200 zł

576.
Kopiejka 1915, Petersburg NGC MS64 RB
Wysoka nota gradingowa. Odmiana koloru RB. Wspaniale zachowane
detale. Piękny, menniczy egzemplarz. Intensywny połysk menniczy.
Czerwono-brązowa patyna.

Bitkin 262
CENA: 200 zł

577.
1/2 kopiejki 1896 СПБ, Birmingham NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 295
CENA: 200 zł

578.
1/2 kopiejki 1898 СПБ, Petersburg NGC MS63 RB
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 297
CENA: 200 zł

579.
1/2 kopiejki 1899 СПБ, Petersburg NGC AU58 BN
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną
prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 310
CENA: 150 zł
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580.
1/2 kopiejki 1909 СПБ, Petersburg NGC MS63 RD
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 269
CENA: 200 zł

581.
1/2 kopiejki 1910 СПБ, Petersburg NGC MS63 BN
Wysoka nota gradingowa. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Bitkin 270
CENA: 200 zł

582.
1/2 kopiejki 1913 СПБ, Petersburg NGC MS64 BN
Wysoka nota gradingowa. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Bitkin 273
CENA: 200 zł

583.
1/2 kopiejki 1915 СПБ, Petersburg NGC MS63 BN
Wysoka nota gradingowa. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Bitkin 275
CENA: 200 zł

584.
1/4 kopiejki 1896, Birmingham NGC MS64 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 295
CENA: 200 zł
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585.
1/4 kopiejki 1896 СПБ, Birmingham NGC MS62 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 295
CENA: 200 zł

586.
1/4 kopiejki 1897 СПБ, Birmingham NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 296
CENA: 200 zł

587.
1/4 kopiejki 1897 СПБ, Birmingham NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
brązowo-niebieska patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 296
CENA: 200 zł

588.
1/4 kopiejki 1897 СПБ, Birmingham NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna brązowo-niebieska
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 296
CENA: 200 zł

589.
1/4 kopiejki 1897 СПБ, Birmingham NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna brązowo-niebieska
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 296
CENA: 200 zł
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590.
1/4 kopiejki 1898 СПБ, Birmingham NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 297
CENA: 200 zł

591.
1/4 kopiejki 1898 СПБ, Birmingham NGC MS63 RB
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 297
CENA: 200 zł

592.
1/4 kopiejki 1900 СПБ, Petersburg NGC MS64 RD
Wspaniale zachowany egzemplarz z dużą ilością naturalnej czerwieni
miedzi. Intensywny połysk menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Bitkin 311
CENA: 200 zł

593.
1/4 kopiejki 1900 СПБ, Petersburg NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 311
CENA: 200 zł

594.
1/4 kopiejki 1900 СПБ, Petersburg NGC MS64 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 311
CENA: 200 zł
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595.

1/4 kopiejki 1909 СПБ, Petersburg NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 279
CENA: 200 zł

596.
1/4 kopiejki 1909 СПБ, Petersburg NGC MS65 RD (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze otrzymały
od NGC notę MS65. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Bitkin 279
CENA: 200 zł

597.
1/4 kopiejki 1910 СПБ, Petersburg NGC MS63 RB
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Bitkin 280
CENA: 200 zł

598.
Finlandia (rosyjska) 1 penni 1900 NGC MS64 RB
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Bitkin 461
CENA: 200 zł

ZSRR
599.

10 rubli 1976, Czerwoniec NGC MS66
Czerwoniec (odpowiednik 10 rubli cara Mikołaja II) wybijany przez
władze ZSRR w 1923, a potem w latach 70-tych i 80-tych XX w. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Friedberg 181a
CENA: 1 700 zł
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600.
10 rubli 1976, Czerwoniec NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Friedberg 181a
CENA: 1 700 zł

601.
10 rubli 1977 Moskwa, Czerwoniec NGC MS66
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Friedberg 181a
CENA: 1 700 zł

602.
10 rubli 1978 Moskwa, Czerwoniec NGC MS66
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Friedberg 181a
CENA: 1 700 zł

603.
10 rubli 1979 Moskwa, Czerwoniec NGC MS66
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Friedberg 181a
CENA: 1 700 zł

604.
Rubel 1921 АГ, NGC MS63
Menniczy egzemplarz z intensywnym blaskiem i delikatną złotawą patyną
przy rancie. Piękny egzemplarz. Rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 5a; Fedorin 1
CENA: 400 zł
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605.
Rubel 1921 АГ, NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 5a; Fedorin 1
CENA: 400 zł

606.
Rubel 1921 АГ, PCGS AU58
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 5a; Fedorin 1
CENA: 250 zł

607.
Rubel 1921 АГ, PCGS AU58
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 5a; Fedorin 1
CENA: 250 zł

608.
Rubel 1922 ПЛ, PCGS MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Odmiana z odstępem
po СТРАН oraz bez ostatniej perełki wokoło godła. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 5b; Fedorin 6
CENA: 600 zł

609.
Rubel 1922 ПЛ, PCGS AU58
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 5b; Fedorin 6
CENA: 300 zł
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610.
Austria. Talar 1656, Salzburg NGC MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz jaki przeszedł
grading i do tego jeszcze otrzymał notę MS62. Wspaniale zachowane
detale, jak i lustro mennicze na którym znać jeszcze pociągnięcia rylca
co dodatkowo potwierdza iż jest to bez obiegowy egzemplarz. Wyjątkowo
rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania.
Davenport 3505; Zöttl 1807
CENA: 2 000 zł

611.
Austria. Tyrol 6 krajcarów 1736 Hall NGC AU58 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który przeszedł
grading i otrzymał taką notę. Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

CENA: 200 zł

612.
Austria. Salzburg 2 krajcary 1704 NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę. Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

CENA: 150 zł

613.
Austria. Salzburg 2 krajcary 1710 NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę. Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
CENA: 150 zł
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614.

Austria. Salzburg 2 krajcary 1711 NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczym. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 150 zł

615.
Austria. Salzburg 1 krajcar 1706 NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 150 zł

616.
Australia. Jerzy V. 1 suweren 1921 NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Friedberg 40
CENA: 1 200 zł

617.
Białoruś 10 rubli 1998 Adam Mickiewicz błąd w dacie
NGC PF66 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta 10 rubli wycofana
ze sprzedaży z uwagi na błąd w dacie śmierci poety – 1854 zamiast
1855. Wybita w znikomym nakładzie zaledwie 99 sztuk. Bardzo rzadki
egzemplarz.
Parchimowicz 201b
CENA: 3 000 zł

618.
Bułgaria. Ferdynand I. 100 lewa 1912 NGC PF66 ULTRA CAMEO
Współczesne nowe bicie. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Moneta z dodatkowym dopiskiem ULTRA
CAMEO – oznaczającym wyjątkowo głębokie lustro mennicze Bardzo
rzadka w takim stanie zachowania.
Friedberg 5
CENA: 5 000 zł
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619.
Chiny 10 centów 1929 Kwangtung NGC MS63
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 200 zł

620.
Czad, Tchad. PRÓBA (ESSAI) Nikiel 100 franków 1975 NGC MS66
Rzadka próbna moneta błędnie opisana przez NGC (Gabon). Druga
najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, z intensywnym
połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

CENA: 300 zł

621.
Francja. Napoleon III. 100 franków 1855 A, Paryż PCGS MS62
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 569
CENA: 5 000 zł

622.
Francja, Reunion. PRÓBA (ESSAI) Miedzionikiel 2 franki 1948
NGC MS66 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
notę MS66 od NGC. Reunion – departament zamorski Francji. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
CENA: 300 zł

623.
Francja, Reunion. 2 franki 1948 NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 200 zł
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624.
Kuba. 5 Pesos 1915 Filadelfia NGC MS62
Standard 5-dolarówki USA. Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Friedberg 4
CENA: 1 400 zł

625.
Niemcy. Wilhelm I. 20 marek 1888 A, stempel lustrzany
NGC PF61 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Spektakularny egzemplarz
20 markówki wybity stemplem lustrzanym z dodatkowym dopiskiem
ULTRA CAMEO – oznaczającą wyjątkowo głębokie lustro mennicze.
Moneta ekstremalnie rzadka w tak znakomitym stanie zachowania
– warto zwrócić uwagę na niesamowitą jakość detali, piękny mat na
wypukłych elementach co jeszcze dodatkowo zwiększa efekt głębi lustra
menniczego. Egzemplarz z piękną tęczową patyną od strony lwów. Po
raz pierwszy w Polsce oferowane do sprzedaży lustrzane 20 marek 1888
A ULTRA CAMEO. Jedyna i niepowtarzalna okazja do uzupełnienia
kolekcji o wyjątkowej rzadkości numizmat. Bardzo rzadka moneta w tak
znakomitym stanie zachowania.
Friedberg 3816
CENA: 2 000 zł

626.
Niemcy, Prusy. Fryderyk III. 20 Marek 1888 A Berlin PCGS MS64
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 3828
CENA: 1 700 zł

627.
Niemcy. Brema. 20 marek 1906 J NGC MS65
Bardzo rzadkie. Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym
i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Friedberg 3773
CENA: 1 200 zł
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628.
Niemcy, Hesja. Ernest Ludwik. 20 Marek 1911 A PCGS MS61
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 3795
CENA: 1 600 zł

629.
Niemcy. Bawaria. Talar 1818 PCGS AU Details
Wybity z okazji ustanowienia konstytucji bawarskiej (Charta Magna
Bavariae). Tzw. typ Verfassung. Ładny egzemplarz z zachowanym
połyskiem menniczym i bardzo dobrej jakości detalami.
Davenport 553; Kahnt 69
CENA: 250 zł

630.
Niemcy, Bawaria. Talar 1822 PCGS AU50
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna i dobrze zachowane detale.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Davenport 554; Kahnt 70
CENA: 300 zł

631.
Niemcy, Bawaria. Talar bez daty (1865) Madonna NGC MS64
Tzw. Madonnentaler. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Davenport 611
CENA: 400 zł

632.
Niemcy, Prusy. Talar 1861 koronacja NGC MS63
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Davenport 778
CENA: 400 zł
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633.
Niemcy, Saksonia. 1/3 talara 1785 IEC PCGS MS62 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Drezno. Fryderyk August III
(1763-1827). Jedyny egzemplarz, który przeszedł grading. Wspaniale
zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczym. Piękna kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 200 zł

634.
Niemcy, Weimar. 3 marki 1922 E, stempel lustrzany,
NGC PF67 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz otrzymał
notę PF67 od NGC. Moneta wybita w aluminium. Piękny, menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF67
ULTRA CAMEO.
CENA: 200 zł

635.
Niemcy, Weimar. 3 Marki 1928 D Dürer PCGS MS65
Monachium. Moneta wybita z okazji 400. rocznicy śmierci wybitnego
niemieckiego malarza Albrechta Dürera. Rzadka w tak pięknym, menniczym
stanie zachowania.

CENA: 200 zł

636.
Niemcy, Weimar. 3 Marki 1928 D Dinkelsbühl PCGS MS65
Moneta wybita z okazji 1000-lecia miasta Dinkelsbühl. Piękny egzemplarz,
z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 100 zł

637.
Niemcy, III Rzesza. 5 marek 1934 F stempel lustrzany
NGC PF63 ULTRA CAMEO
Moneta wybita stemplem lustrzanym. Menniczy egzemplarz ze wspaniałym,
głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione
wysoką notą w NGC PF63 ULTRA CAMEO.

CENA: 200 zł
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638.
Niderlandy, Holland. Dukat 1728 NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę od firmy NGC. Piękny egzemplarz, z intensywnym
połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Friedberg 250; Delmonte 775
CENA: 1 000 zł

639.
Norwegia 1/2 Specie Daler 1862 NGC XF45
Rzadka i poszukiwana moneta. Ładny egzemplarz z zachowanym
połyskiem menniczym i bardzo dobrej jakości detalami. Rzadki rocznik.

KM#322
CENA: 3 000 zł

640.
Norwegia. 24 skilling 1865 NGC AU53
Ładny egzemplarz, delikatna kolorowa patyna i dobrze zachowane detale.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

KM#327
CENA: 500 zł

641.
Szwajcaria, Berno. Duplone 1796 PCGS AU55
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja. Rzadka moneta w tak dobrym stanie zachowania.

Friedberg 182
CENA: 2 000 zł

642.
Szwajcaria 16 franków 1800 B NGC MS61
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 282
CENA: 6 000 zł
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643.
Transylwania, Nagybanya. Grosz 1612 NB PCGS MS63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który przeszedł
grading. Bardzo ładny stan zachowania. Połysk menniczym i piękna
prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Huszar 290
CENA: 300 zł

644.
USA 20 dolarów 1854 Philadelphia NGC XF DETAILS
Odmiana z małą datą. Ciekawszy stary rocznik. Bardzo rzadki. Delikatne
wytarcie. Resztki połysku menniczego. Patyna.

Friedberg 169
CENA: 6 000 zł

645.
USA 20 dolarów 1894 Philadelphia NGC MS62
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 177
CENA: 5 500 zł

646.
USA 20 dolarów 1895 Philadelphia NGC MS62
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 177
CENA: 5 300 zł

647.
USA 20 dolarów 1907 D Denver NGC MS61
Ciekawszy rocznik. Drobne skazy w tle. Bardzo ładny, świeży egzemplarz.
Zachowany połysk menniczy, wspaniała prezencja.

Friedberg 180
CENA: 5 300 zł
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648.
USA 20 dolarów 1908 NO MOTTO Philadelphia NGC MS63
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 183
CENA: 5 400 zł

649.
USA 20 dolarów 1914 S San Francisco NGC MS63
Ciekawszy rocznik. Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk
menniczy, wspaniała prezencja.

Friedberg 186
CENA: 5 400 zł

650.
USA 20 dolarów 1926 Philadelphia NGC MS64
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 185
CENA: 5 400 zł

651.
USA 20 dolarów 1927 Philadelphia NGC MS63
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Friedberg 185
CENA: 5 400 zł

652.
USA 20 dolarów 1928 Philadelphia NGC MS64
Menniczy stan zachowania.

Friedberg 185
CENA: 5 400 zł
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653.
USA 10 dolarów 1861 Philadelphia NGC AU50
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i prezencją
detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 155
CENA: 2 800 zł

654.
USA 1 dolar 1983 S, ICG PR69 DCAM
XXIII Olimpiada Los Angeles
Delikatna patyna. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim
lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo
wysoką notą w ICG PR69 DCAM.
KM#209
CENA: 100 zł

655.
USA 1 dolar 1984 S, NGC PF69 ULTRA CAMEO
XXIII Olimpiada Los Angeles
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF69 ULTRA CAMEO.
KM#210
CENA: 100 zł

656.
USA 1 dolar 1984 S, NGC PF69 ULTRA CAMEO
XXIII Olimpiada Los Angeles
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF69 ULTRA CAMEO.
KM#210
CENA: 100 zł

657.
USA 1 dolar 1986 S, NGC PF69 ULTRA CAMEO
Wyspa Ellis
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF69 ULTRA CAMEO.
KM#214
CENA: 100 zł
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658.
USA 1 dolar 1986 S, NGC PF69 ULTRA CAMEO
Wyspa Ellis
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF69 ULTRA CAMEO.
KM#214
CENA: 100 zł

659.
USA 25 centów 1947 NGC MS66
Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale
zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 100 zł

660.
Węgry. Dukat 1738, Kremnica NGC MS61
Niesamowicie zachowane lustro mennicze. Piękny egzemplarz,
z intensywnym połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

CENA: 2 000 zł

661.
Węgry. 6 krajcarów 1670 KB Krzemnica PCGS MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Leopold I 1658-1705. Wspaniały,
menniczy egzemplarz. Piękny egzemplarz, z intensywnym połyskiem
menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Huszar 1450
CENA: 400 zł

662.
Wielka Brytania florin 1877 NGC AU58
Bardzo rzadka angielska moneta. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym
połysk menniczym i prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie
zachowania.

KM#746.2; S. 3893
CENA: 800 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

163

Świat
663.
Wielka Brytania 1/2 suwerena 1887 Victoria NGC MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Friedberg 393
CENA: 800 zł

664.
Włochy, Wenecja. 20 lirów 1848 NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę od NGC. Piękny egzemplarz, z intensywnym
połyskiem menniczym i wspaniale zachowanymi detalami. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Friedberg 1518
CENA: 8 000 zł

665.
Zakon Maltański. 1.000 lirów 2004 Jan Paweł II
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
1/10 uncji złota.
CENA: 700 zł

666.
Zakon Maltański. 2.500 lirów 2004 Jan Paweł II Ex Catedra Petri
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
1/4 uncji złota
CENA: 1 500 zł
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667.
20 złotych 1925 Bolesław Chrobry PCGS MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 126
CENA: 2 400 zł

668.
20 złotych 1925 Bolesław Chrobry PCGS MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 126
CENA: 2 400 zł

669.
20 złotych 1925 Bolesław Chrobry PCGS MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 126
CENA: 2 400 zł

670.
10 złotych 1925 Bolesław Chrobry PCGS MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 125
CENA: 2 000 zł

671.
10 złotych 1925 Bolesław Chrobry PCGS MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 125
CENA: 1 200 zł
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672.
10 złotych 1925 Bolesław Chrobry NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 125
CENA: 1 400 zł

673.
10 złotych 1925 Bolesław Chrobry NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 125
CENA: 1 400 zł

674.
10 złotych 1932 bez znaku, Londyn NGC MS63
Bardzo wysoka nota gradingowa. Tylko 4 egzemplarze zostały ocenione
wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 120b
CENA: 200 zł

675.
10 złotych 1932 ze znakiem NGC MS63+
Bardzo wysoka nota gradingowa. Tylko sześć egzemplarzy zostało
ocenionych wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 120a
CENA: 220 zł

676.
10 złotych 1932 ze znakiem NGC MS63
Bardzo wysoka nota gradingowa. Tylko sześć egzemplarzy zostało
ocenionych wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz 120a
CENA: 200 zł
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677.
10 złotych 1933 Jan III Sobieski NGC MS63
Bardzo wysoka nota gradingowa. Tylko 7 egzemplarzy zostało ocenionych
wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 121
CENA: 800 zł

678.
10 złotych 1933 Traugutt NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 122
CENA: 1 000 zł

679.
10 złotych 1933 Traugutt NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 122
CENA: 800 zł

680.
10 złotych 1934 Piłsudski Strzelecki NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 123
CENA: 800 zł

681.
10 złotych 1935 Piłsudski PCGS MS63+
Rzadszy, wczesny rocznik. Bardzo wysoka nota gradingowa. Wspaniale
zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124b
CENA: 400 zł
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682.
10 złotych 1935 Piłsudski PCGS MS63
Rzadszy, wczesny rocznik. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124b
CENA: 300 zł

683.
10 złotych 1936 Piłsudski PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124c
CENA: 200 zł

684.
10 złotych 1937 Piłsudski PCGS MS63
Wysoka nota gradingowa. Tylko siedem egzemplarzy zostało ocenionych
wyżej przez firmę PCGS. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 124d
CENA: 400 zł

685.
10 złotych 1937 Piłsudski PCGS MS63
Menniczy egzemplarz rzadszego rocznika monety 10-złotowej. Wysoka
nota gardingowa. Tylko siedem egzemplarzy zostało ocenionych wyżej
przez firmę PCGS. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 124d
CENA: 400 zł

686.
10 złotych 1938 Piłsudski PCGS MS64
Wysoka nota gradingowa. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124e
CENA: 500 zł
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687.
10 złotych 1939 Piłsudski NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz 124f
CENA: 900 zł

688.
10 złotych 1939 Piłsudski PCGS MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124f
CENA: 300 zł

689.
10 złotych 1939 Piłsudski NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124f
CENA: 300 zł

690.
10 złotych 1939 Piłsudski NGC AU55
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 124f
CENA: 200 zł

691.
5 złotych 1928 Nike ze znakiem mennicy NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 114a
CENA: 1 500 zł
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692.
5 złotych 1928 Nike ze znakiem NGC AU55
Bardzo ładny, świeży egzemplarz. Zachowany połysk menniczy, wspaniała
prezencja.

Parchimowicz 114a
CENA: 500 zł

693.
5 złotych 1930 Sztandar PCGS MS64
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 115a
CENA: 1 500 zł

694.
5 złotych 1932 głowa kobiety bez znaku NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Parchimowicz 116b
CENA: 300 zł

695.
5 złotych 1932 głowa kobiety bez znaku NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 116b
CENA: 200 zł

696.
5 złotych 1933 głowa kobiety NGC MS62
Moneta z popularnego rocznika, jednak bardzo ładnie zachowana. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 116c
CENA: 160 zł
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697.
5 złotych 1933 głowa kobiety NGC MS62
Menniczy egzemplarz obiegowej monety 5-złotowej z czasów II RP. Moneta
z popularnego rocznika jednak bardzo ładnie zachowana. Intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 116c
CENA: 160 zł

698.
5 złotych 1934 Piłsudski NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 116a
CENA: 500 zł

699.
5 złotych 1935 Piłsudski NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 118b
CENA: 400 zł

700.
5 złotych 1936 Piłsudski PCGS MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 118c
CENA: 500 zł

701.
5 złotych 1936 Piłsudski NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 118c
CENA: 500 zł
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702.
5 złotych 1936 żaglowiec PCGS MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Delikatna
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 119
CENA: 300 zł

703.
5 złotych 1936 Piłsudski PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 118c
CENA: 200 zł

704.
2 złote 1924 literka H, Birmingham PCGS AU58
Najrzadsza obiegowa moneta 2-złotowa z okresu II RP. Odmiana z cienką
szyją orła. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 109b
CENA: 5 000 zł

705.
2 złote 1924 Paryż NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w
takim stanie zachowania.
Parchimowicz 109a
CENA: 2 500 zł

706.
2 złote 1924 Paryż NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 109a
CENA: 1 500 zł
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707.
2 złote 1924 Filadelfia odwrotka NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 109c
CENA: 1 500 zł

708.
2 złote 1924 Filadelfia odwrotka NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 109c
CENA: 1 300 zł

709.
2 złote 1924 Filadelfia odwrotka NGC AU58
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 109c
CENA: 800 zł

710.
2 złote 1925. kropka NGC MS61
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Ciekawostka numizmatyczna - delikatna skrętka o kilkanaście stopni.

Parchimowicz 107b
CENA: 300 zł

711.
2 złote 1925. kropka NGC MS61
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Ciekawostka numizmatyczna - delikatna skrętka o kilkanaście stopni.

Parchimowicz 107b
CENA: 300 zł
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712.
2 złote 1932 głowa kobiety NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 110a
CENA: 300 zł

713.
2 złote 1933 głowa kobiety PCGS MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 110b
CENA: 300 zł

714.
2 złote 1934 głowa kobiety NGC MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 110c
CENA: 400 zł

715.
2 złote 1934 Piłsudski PCGS MS64
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ciemna
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 111a
CENA: 600 zł

716.
2 złote 1936 Piłsudski NGC MS62
Najrzadszy rocznik monety 2-złotowej okresu II RP. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 111b
CENA: 2 000 zł
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717.
2 złote 1936 Piłsudski PCGS AU58
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną
prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 111b
CENA: 1 300 zł

718.
1 złoty 1924 NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 107a
CENA: 500 zł

719.
1 złoty 1925 NGC MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 107b
CENA: 600 zł

720.
1 złoty 1925 NGC MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 107b
CENA: 500 zł

721.
5 groszy 1923 mosiądz NGC MS64
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 103a
CENA: 200 zł
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722.
5 groszy 1923 mosiądz NGC MS64
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 103a
CENA: 200 zł

723.
5 groszy 1923 mosiądz NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 103a
CENA: 140 zł

724.
5 groszy 1925 NGC MS64 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Menniczy i bardzo rzadki,
wczesny rocznik monety 5-groszowej. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Moneta niezwykle rzadko
występująca w tak doskonałym stanie zachowania.
Parchimowicz 103b
CENA: 500 zł

725.
5 groszy 1934 NGC MS62 RB
Piękny, menniczy egzemplarz. Czerwono-brązowa patyna. Intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 103f
CENA: 200 zł

726.
5 groszy 1936 NGC MS61 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 103h
CENA: 100 zł
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727.
5 groszy 1937 NGC MS64 RB
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 103i
CENA: 90 zł

728.
2 grosze 1923 NGC MS62
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102a
CENA: 90 zł

729.
2 grosze 1925 PCGS MS65 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna brązowo-niebieska patyna. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102b
CENA: 400 zł

730.
2 grosze 1927 NGC MS64 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Czerwono-brązowa patyna.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102c
CENA: 300 zł

731.
2 grosze 1927 NGC MS62 BN
Rzadszy rocznik monety 2-groszowej, szczególne w takim stanie
zachowania. Wspaniała niebieska patyna, z intensywnym połyskiem
menniczym. Piękny egzemplarz, wspaniale zachowane detale.

Parchimowicz 102c
CENA: 100 zł
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732.
2 grosze 1930 NGC MS63 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Brązowo-niebieska patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102e
CENA: 100 zł

733.
2 grosze 1933 NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
najrzadszego rocznika monety 2-groszowej. Brązowo-niebieska patyna.
Intensywny połysk menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102h
CENA: 800 zł

734.
2 grosze 1933 NGC MS63 BN
Menniczy egzemplarz, najrzadszego rocznika monety 2-groszowej.
Brązowo-niebieska patyna. Intensywny połysk menniczy. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102h
CENA: 500 zł

735.
2 grosze 1934 NGC MS65 RB (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Czerwono-brązowa patyna.
Piękny, menniczy egzemplarz, intensywny połysk i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 102i
CENA: 150 zł

736.
2 grosze 1934 NGC AU58 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Brązowo-niebieska patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102i
CENA: 100 zł
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737.
2 grosze 1937 NGC MS64 BN
Menniczy egzemplarz. Wysoka nota gradingowa - tylko cztery egzemplarze
zostały ocenione wyżej. Piękna, niebieska patyna, szczególnie na awersie.
Intensywny połysk menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102l
CENA: 100 zł

738.
2 grosze 1937 NGC MS64 RB
Wysoka nota gradingowa. Czerwono-brązowa patyna. Piękny, menniczy
egzemplarz, intensywny połysk i wspaniale zachowane detale. Rzadszy
w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102l
CENA: 100 zł

739.
2 grosze 1937 NGC MS64 RD
Menniczy egzemplarz. Wysoka nota gradingowa. Czerwono-brązowa
patyna. Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 102l
CENA: 100 zł

740.
2 grosze 1938 NGC MS65 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 102m
CENA: 100 zł

741.
1 grosz 1923 NGC MS66 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie w NGC i PCGS. Piękny, menniczy
egzemplarz. Brązowo-niebieska patyna. Intensywny połysk i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101
CENA: 500 zł
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742.
1 grosz 1923 NGC MS66 BN (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101
CENA: 500 zł

743.
1 grosz 1923 NGC MS64 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Brązowo-niebieska patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101
CENA: 100 zł

744.
1 grosz 1923 NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101
CENA: 50 zł

745.
1 grosz 1928 NGC MS65 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarz
ezostały ocenione wyżej przez firmę NGC. Menniczy egzemplarz.
Czerwono-brązowa patyna. Intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 101d
CENA: 150 zł

746.
1 grosz 1930 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
najrzadszej monety 1-groszowej. Intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101e
CENA: 400 zł
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747.
1 grosz 1930 NGC MS64 BN
Menniczy egzemplarz najrzadszej monety 1 groszowej. Brązowo-niebieska
patyna. Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101e
CENA: 240 zł

748.
1 grosz 1933 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękna moneta, intensywny połysk
menniczy. Ładna, delikatna patyna. Rzadsza w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101h
CENA: 200 zł

749.
1 grosz 1933 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękna moneta, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadka w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz 101h
CENA: 200 zł

750.
1 grosz 1933 NGC MS65 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz 101h
CENA: 200 zł

751.
1 grosz 1933 NGC MS65 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 101h
CENA: 200 zł
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752.
1 grosz 1933 NGC MS63 BN
Menniczy egzemplarz. Brązowo-niebieska patyna. Intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Parchimowicz 101h
CENA: 90 zł

753.
1 grosz 1933 NGC MS63 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101h
CENA: 90 zł

754.
1 grosz 1936 NGC MS63 BN
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101k
CENA: 90 zł

755.
1 grosz 1937 NGC MS65 RB
Menniczy egzemplarz. Czerwono-brązowa patyna. Wysoka nota
gradingowa - tylko dwa egzemplarze zostały ocenione wyżej przez
firmę NGC. Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 101l
CENA: 90 zł

756.
1 grosz 1937 NGC MS65 RB
Wysoka nota gradingowa – tylko dwa egzemplarze zostały ocenione
wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 101l
CENA: 90 zł
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757.
1 grosz 1937 NGC MS65 RD
Wysoka nota gradingowa - tylko dwa egzemplarze zostały ocenione wyżej
przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101l
CENA: 90 zł

758.
1 grosz 1937 NGC MS63 RB
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 101l
CENA: 70 zł

759.
1 grosz 1939 NGC MS66 RB (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w
takim stanie zachowania.
Parchimowicz 101n
CENA: 200 zł

760.
1 grosz 1939 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze
zostały ocenione wyżej przez firmę NGC, jeden z nich oferowany jest na
tej aukcji. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 101n
CENA: 100 zł
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761.
PRÓBA srebro 100 złotych 1925 Kopernik duży NGC PF63 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyna jaka przeszła grading
i otrzymała notę PROOF (PF63). Jedna z najbardziej okazałych
i efektownych prób II RP. Moneta wybita stemplem lustrzanym w srebrze w
Mennicy Warszawskiej, w bardzo niskim nakładzie 100 sztuk. Na awersie,
po prawej stronie łapy orła, wypukły napis PRÓBA. Na rewersie podpis
projektanta monety: S. Szukalski. Na obrzeżu napis: SALUS REIPUBLICAE
SUPREMA LEX. Tzw. duży Kopernik, ze względu na swoją rzadkość
występowania jest monetą niezwykle pożądaną przez kolekcjonerów.
Moneta wybita stemplem lustrzanym należy do ogromnej rzadkości,
brakuje jej w większości zbiorów monet II RP, znanych jest nie więcej niż
5 sztuk na rynku. Idealnie zachowany egzemplarz, intensywny połysk
menniczy. Piękna kolorowa patyna. Jedyna okazja do uzupełnienia
kolekcji o tak unikatowy egzemplarz.

Skan oferowanej monety
z katalogu J. Parchimowicza (str. 267)

Parchimowicz P167a
CENA: 25 000 zł

762.
PRÓBA brąz 20 złotych 1924 monogram NGC MS63 BN
ex. Pittman collection
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
o znakomitej proweniencji. Moneta o znikomym nakładzie − zaledwie
120 sztuk. Idealnie zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P162b
CENA: 10 000 zł
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763.
PRÓBA srebro 10 złotych 1932 bez znaku, Londyn NGC PF64
ex. H. Karolkiewicz collection
Moneta z legendarnej kolekcji H. Karolkiewicza. Druga najwyższa nota
gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz otrzymał wyższą notę.
Menniczy egzemplarz o znakomitej proweniencji. Moneta wybita stemplem
lustrzanym w nieznanym nakładzie bez napisu PRÓBA, rant ząbkowany.
Idealnie zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania i tak znakomitą
proweniencją.
Skan oferowanej monety z katalogu J. Parchimowicza (str. 214)

Parchimowicz 152c
CENA: 15 000 zł

764.
PRÓBA srebro 10 złotych 1933 Sobieski NGC PF62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Rzadka próbna moneta
wybita w nakładzie zaledwie 100 sztuk. Perfekcyjnie zachowana. Bardzo
rzadki w tak doskonałym stanie zachowania. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P 153b
CENA: 10 000 zł
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765.

PRÓBA srebro 10 złotych 1934 Klamry PRÓBA, PCGS SP62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz został
oceniony wyżej. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy.
Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Bardzo rzadki walor numizmatyczny
będący obiektem pożądania wielu kolekcjonerów. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P160a
CENA: 15 000 zł

766.
PRÓBA srebro 10 złotych 1934, Piłsudski, orzeł strzelecki, klipa
PCGS SP64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz został
oceniony wyżej przez firmę PCGS. Moneta wybita w 20. rocznicę wymarszu
pierwszej kadrowej kompanii legionów. Nakład: 300 egzemplarzy. Jedna
z najładniejszych monet okresu międzywojnia. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P159
CENA: 15 000 zł

767.
PRÓBA srebro 5 złotych 1930 Sztandar, stempel lustrzany
PCGS SP61 (MAX) UNIKAT
Najwyższa i jedyna nota gradingowa na świecie. Fotografia dokładnie
tego egzemplarza znajduje się w katalogu J. Parchimowicza (strona 187).
W książce tej adnotacja: NIENOTOWANA.
Tzw. sztandar płytki, jako moneta próbna ze względu na swoją rzadkość
występowania jest monetą niezwykle pożądaną przez kolekcjonerów.
Wybita stemplem lustrzanym należy do monet ogromnej rzadkości,
brakuje jej w każdym zbiorze monet II RP, znany jest TEN egzemplarz
na rynku. Idealnie zachowany numizmat, intensywny połysk menniczy.
Piękna kolorowa patyna. Jedyna okazja do uzupełnienia kolekcji o tak
unikatowy egzemplarz.

Skan oferowanej monety
z katalogu J. Parchimowicza (str. 187)

Parchimowicz P144d
CENA: 30 000 zł
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ll RP monety próbne

1918-1939

768.

PRÓBA srebro 5 złotych 1932 głowa kobiety, bez znaku, NGC PF65
stempel LUSTRZANY, ex. H. Karolkiewicz collection (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz znakomitej
proweniencji, pochodzący z legendarnego zbioru H. Karolkiewicza. Rzadka
próbna moneta wybita stemplem lustrzanym w nieznanym nakładzie, bez napisu
PRÓBA. Idealnie zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania i tak znakomitą
proweniencją. Jedyna okazja do uzupełnienia kolekcji o tak unikatowy egzemplarz.

Parchimowicz P145e
CENA: 12 000 zł

769.
PRÓBA srebro 5 złotych 1934 Piłsudski, orzeł strzelecki,
stempel LUSTRZANY NGC PF65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie, jedyny egzemplarz, który otrzymał
PF65 od firmy NGC. Bardzo rzadka moneta wybita stemplem lustrzanym,
w nieznanym nakładzie. Idealnie zachowany egzemplarz, intensywny połysk
menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Jedyna okazja do uzupełnienia kolekcji o tak unikatowy egzemplarz.
Parchimowicz P 146e
CENA: 20 000 zł

770.
PRÓBA srebro 2 złote 1927 PCGS SP65 (MAX)
ex. H. Karolkiewicz collection
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita w nakładzie zaledwie
100 egzemplarzy. Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Egzemplarz z doskonałą
proweniencją, pochodzący z legendarnego zbioru H. Karolkiewicza. Idealnie
zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadka w takim stanie zachowania i tak znakomitą proweniencją.
Jedyna okazja do uzupełnienia kolekcji o tak unikatowy egzemplarz.
Parchimowicz P136d
CENA: 15 000 zł

771.
PRÓBA srebro 2 złote 1936 żaglowiec, stempel LUSTRZANY NGC PF65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki egzemplarz próbnej monety II RP. Fotografia dokładnie tego
egzemplarza znajduje się w katalogu J. Parchimowicza (strona 155). W książce tej adnotacja: NIENOTOWANA.
Idealnie zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadka w takim
stanie zachowania i tak znakomitą proweniencją. Jedyna okazja do uzupełnienia kolekcji o tak unikatowy egzemplarz.

Skan oferowanej monety
z katalogu
J. Parchimowicza (str. 155)
Parchimowicz P138b
CENA: 15 000 zł
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ll RP monety próbne

1918-1939

772.

PRÓBA srebro 1 złoty 1932 NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita w nakładzie 120
sztuk. Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Idealnie zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadka w
takim stanie zachowania. Jedyna okazja do uzupełnienia kolekcji o tak
unikatowy egzemplarz.
Parchimowicz P 131a
CENA: 15 000 zł

773.

PRÓBA cynk 5 groszy 1925 NGC MS62 (MAX) UNIKAT
Najwyższa nota gradingowa na świecie i jedyny egzemplarz, który przeszedł grading. Błąd na slabie - moneta opisana
przez NGC jako nikiel-mosiądz, jest próbną monetą wybita w CYNKU. Moneta wybita w tak nietypowym metalu jak
cynk należy do monet ogromnej rzadkości, brakuje jej w każdym zbiorze monet II RP, znany jest tylko TEN egzemplarz
na rynku. Fotografia tej monety znajduje się w katalogu J. Parchimowicza na stronie 83. Idealnie zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania. Jedyna okazja do
uzupełnienia kolekcji o tak unikatowy egzemplarz.
Skan oferowanej monety z katalogu J. Parchimowicza (str. 83)

Parchimowicz P106g
CENA: 15 000 zł

774.
PRÓBA brąz 2 grosze 1923 bez napisu PCGS SP63 RB (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który
przeszedł grading w firmie PCGS. Nakład tylko 125 egzemplarzy. Wspaniale
zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa
patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P103e
CENA: 5 000 zł

775.

PRÓBA srebro 2 grosze 1927 NGC AU DETAILS
Druga najwyższa nota gradingowa. Bardzo rzadka moneta wybita
w srebrze, w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Notowana tylko kilka
razy na aukcjach, brakuje jej w większości kolekcji prób międzywojennych.
Drobne ryski w tle. Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem
menniczym i ładną prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz P104e
CENA: 10 000 zł

188

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Niemieckie Władze Okupacyjne
776.

5 fenigów 1917 PCGS PR63 LUSTRZANKA (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świece. Tylko dwa egzemplarze przeszły
grading PCGS i otrzymały tak wysoką notę. Jedna z najtrudniejszych monet
z okresu Niemieckich Władz Okupacyjnych do zdobycia w menniczym
stanie zachowania, wybita stemplem lustrzanym. Praktycznie nie występuje
w handlu. Na 30 lat działalności firmy PCGS zaledwie 2 egzemplarze
otrzymały notę PROOF. Warto zwrócić uwagę na niesamowitą jakość detali,
piękne nienaruszone pole zwiększa efekt głębi lustra menniczego. Po raz
pierwszy w Polsce oferowane do sprzedaży lustrzane 5 Fenigów z 1917
roku. Jedyna i niepowtarzalna okazja do uzupełnienia kolekcji o wyjątkowej
rzadkości numizmat. Ekstremalnie rzadka moneta w tak znakomitym
stanie zachowania, dodatkowo w starym gradingu PCGS – RZADKOŚĆ!

Parchimowicz 5; Fischer ON 005
CENA: 2 500 zł

777.
5 fenigów 1917 NGC MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 5a; Fischer ON 005
CENA: 500 zł

778.
5 fenigów 1918 NGC MS63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 5b; Fischer ON 005
CENA: 400 zł
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779.
Grosz 1812 odbitka w czystym srebrze NGC MS62
Do wybijania groszy w czystym srebrze wzięto zużyte już stemple do monet
obiegowych, co sprawiło, że (pomimo, iż są to monety pamiątkowe) to nie
były starannie wykonane. Grosze w czystym srebrze występują rzadko.
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Gumowski 2071 a; Kopicki 7815 R5; CNG 444II
CENA: 5 000 zł

780.
25 guldenów 1923 stempel zwykły NGC MS64
Większość katalogów błędnie podaje, iż monety wybite stemplem
lustrzanym są rzadsze niżeli monety bite stemplami zwykłymi - jest
dokładnie odwrotnie, znacznie rzadsze są monety wybite stemplem
zwykłym. Egzemplarz ze znakomitym połyskiem menniczym. Moneta
będzie stanowić ozdobę każdej, nawet najbardziej wymagającej kolekcji
monet gdańskich.

Parchimowicz 70a
CENA: 25 000 zł

781.
25 guldenów 1930 NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 71
CENA: 8 000 zł
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782.
25 guldenów 1930 PCGS MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Moneta przypomina lustrzankę. Bardzo świeża odbitka ze stempla.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 71
CENA: 8 000 zł

783.
25 guldenów 1930 NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 71
CENA: 8 000 zł

784.
10 guldenów 1935 Ratusz NGC MS62
Jedna z najrzadszych monet Wolnego Miasta Gdańska i najwyższy
nominał monety niklowej 10 guldenów z 1935 roku. Poszukiwana przez
kolekcjonerów na całym świecie. Piękny egzemplarz, intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.
Parchimowicz 69
CENA: 10 000 zł

785.
10 guldenów 1935 Ratusz PCGS AU55
Jedna z najrzadszych monet Wolnego Miasta Gdańska i najwyższy
nominał monety niklowej 10 guldenów z 1935 roku. Poszukiwana przez
kolekcjonerów na całym świecie. Niewielkie ślady obiegu, bardzo dobry
relief, typowe skaleczenia tła dla tej monety, mimo to piękny egzemplarz,
dużo ładnego połysku menniczego. Wspaniała prezencja.
Parchimowicz 69
CENA: 5 000 zł

786.
5 Guldenów 1923 Kościół NMP stempel LUSTRZANY NGC PF64
Ogromnej rzadkości moneta gdańska, wybita stemplem lustrzanym.
Sporadycznie pojawiająca się w handlu. Wysoka nota gradingowa. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 65c; Fischer WMG015
CENA: 6 000 zł
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787.
5 Guldenów 1927 Kościół NMP stempel LUSTRZANY NGC PF63 ULTRA CAMEO
Najtrudniejszy rocznik monety 5 guldenów do zdobycia w menniczym
stanie zachowania, a wybity stemplem lustrzanym praktycznie nie
występuje w handlu. Na 30 lat działalności firmy NGC zaledwie
4 egzemplarze otrzymały notę ULTRA CAMEO – oznaczającą wyjątkowo
głębokie lustro mennicze. Moneta ekstremalnie rzadka w tak znakomitym
stanie zachowania – warto zwrócić uwagę na niesamowitą jakość detali,
piękny mat na wypukłych elementach, co jeszcze dodatkowo zwiększa
efekt głębi lustra menniczego. Egzemplarz z piękną tęczową patyną od
strony lwów. Po raz pierwszy w Polsce oferowane do sprzedaży lustrzane
5 guldenów 1927 ULTRA CAMEO. Jedyna i niepowtarzalna okazja do
uzupełnienia kolekcji o wyjątkowej rzadkości numizmat. Bardzo rzadka
moneta w tak znakomitym stanie zachowania.
Parchimowicz 65c; Fischer WMG015
CENA: 25 000 zł

788.
5 Guldenów 1927 Kościół NMP NGC MS63
Wysoka nota gradingowa. Tylko dwa egzemplarze zostały ocenione wyżej
przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 65b
CENA: 4 000 zł

789.
2 Guldeny 1923 NGC stempel LUSTRZANY PF62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Parchimowicz 63b
CENA: 2 000 zł

790.
2 Guldeny 1923 NGC MS66 (MAX)
Najwyższa nota gardingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS66 od firmy NGC. Menniczy stan zachowania.

Parchimowicz 63a
CENA: 1 500 zł
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791.
2 Guldeny 1923 NGC MS64
Menniczy egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale

Parchimowicz 63a
CENA: 1 000 zł

792.
2 Guldeny 1932 Koga PCGS MS62
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Parchimowicz 64
CENA: 1 500 zł

793.
1 Gulden 1923 stempel LUSTRZANY NGC PF66 CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
z głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało
docenione wysoką notą w NGC PF66 CAMEO. Numizmat rzadziej
pojawiający się w handlu.
Parchimowicz 61c
CENA: 3 000 zł

794.
1 Gulden 1923 NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 61
CENA: 150 zł

795.
1 Gulden 1923 PCGS AU55
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 61
CENA: 100 zł
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796.
1 Gulden 1923 PCGS MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 61
CENA: 500 zł

797.
1 Gulden 1923 NGC MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 61
CENA: 500 zł

798.
1 Gulden 1932 NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 62
CENA: 200 zł

799.
1/2 Guldena 1927 NGC MS62
Menniczy egzemplarz najrzadszego rocznika monety pół guldenowej
z WMG. Wspaniale zachowany, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 59b
CENA: 900 zł

800.
1/2 Guldena 1932 NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 60
CENA: 300 zł
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801.
10 fenigów 1920 małe cyfry PCGS MS62
Bardzo rzadka moneta w menniczym stanie zachowania. Wspaniale
zachowany egzemplarz. Monety bite w cynku pozbawione korozji, które
przeszły grading należą do wyjątkowo rzadkich numizmatów.

F.u.S. 1950; Fischer WMG 001
CENA: 700 zł

802.
10 fenigów 1920 mała cyfra NGC MS61
Menniczy egzemplarz. Monety 10 fenigowej wybite w cynku w menniczym
stanie występują niezwykle rzadko i są wyjątkowo cenione przez
kolekcjonerów WMG.

Parchimowicz 51
CENA: 500 zł

803.
10 fenigów 1920 duża cyfra PCGS MS61
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadka odmiana
10 fenigówki z dużą cyfrą 10. Monety 10 fenigowej wybite w cynku
w menniczym stanie występują niezwykle rzadko i są wyjątkowo cenione
przez kolekcjonerów WMG.
Parchimowicz 52
CENA: 4 000 zł

804.
10 fenigów 1920 duża cyfra PCGS AU55
Bardzo ładny egzemplarz, drobne defekty powierzchni.

Parchimowicz 52
CENA: 1 300 zł

805.
10 fenigów 1920 duża cyfra NGC AU55
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 52
CENA: 1 300 zł
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806.
10 fenigów 1932 PCGS MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 58
CENA: 200 zł

807.
10 fenigów 1932 NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Parchimowicz 58
CENA: 200 zł

808.
10 fenigów 1932 NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 58
CENA: 200 zł

809.
10 fenigów 1932 PCGS MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 58
CENA: 150 zł

810.
5 fenigów 1928 NGC MS63
Menniczy egzemplarz najrzadszego rocznika monety 5-fenigowej.
Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 55b
CENA: 400 zł
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811.
5 fenigów 1928 NGC MS62
Menniczy egzemplarz najrzadszego rocznika monety 5-fenigowej.
Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 55b
CENA: 250 zł

812.
5 fenigów 1928 PCGS MS62
Menniczy egzemplarz najrzadszego rocznika monety 5-fenigowej.
Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Parchimowicz 55b
CENA: 250 zł

813.
5 fenigów 1923 NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 55a
CENA: 150 zł

814.
5 fenigów 1923 NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 55a
CENA: 120 zł

815.
5 fenigów 1923 NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania. Delikatna patyna.

Parchimowicz 55a
CENA: 120 zł
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816.

5 fenigów 1932 flądra PCGS MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 56
CENA: 250 zł

817.
5 fenigów 1932 flądra PCGS MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 56
CENA: 200 zł

818.
2 fenigi 1923 stempel LUSTRZANY NGC PF63 RB
Ekstremalnie rzadki egzemplarz wybity stemplem lustrzanym w kolorystyce
RB. Monety WMG bite stemplami lustrzanymi − szczególnie te drobne
nominały należą do jednych z rzadziej występujących. Intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 54d
CENA: 2 000 zł

819.

2 fenigi 1923 stempel LUSTRZANY NGC PF62 BN
Wysoka nota gradingowa. Bardzo rzadka moneta, wybita stemplem
lustrzanym. Wspaniała prezencja i doskonała jakość detali, przepiękna
wiśniowa patyna. Kolor ten w wypadku monet lustrzanych, wbrew
pozorom, występuje zdecydowanie rzadziej niż RB (w RB są aż 23 szt.
ocenianych monet, a w BN tylko 12 szt.!!!). Bardzo rzadka moneta w tak
wyśmienitym stanie zachowania.
Parchimowicz 54d
CENA: 1 000 zł
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820.

2 fenigi 1926 NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 54a
CENA: 100 zł

821.
2 fenigi 1937 NGC MS64 BN
Najrzadszy rocznik monety 2-fenigowej. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Parchimowicz 54c
CENA: 150 zł

822.
2 fenigi 1937 NGC MS62 BN
Najrzadszy rocznik monety 2- fenigowej. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Parchimowicz 54c
CENA: 100 zł

823.
1 fenig 1923 stempel LUSTRZANY NGC PF64 BN
Druga najwyższa nota − tylko jeden egzemplarz został oceniony wyżej.
Monety w WMG bite stemplami lustrzanymi − szczególnie te drobne
nominały, należą do jednych z rzadziej występujących. Idealnie zachowany
egzemplarz z piękną, równomierną patyną i głębokim lustrem menniczym.
Egzemplarz o wspaniałej prezencji.

Parchimowicz 53f
CENA: 2 000 zł
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824.
1 fenig 1923 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz.
Rzadka drobna moneta w tak znakomitym stanie zachowania. Intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.

Parchimowicz 53a
CENA: 200 zł

825.
1 fenig 1923 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Rzadka
drobna moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Parchimowicz 53a
CENA: 200 zł

826.
1 fenig 1926 NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Monety z rocznika 1926
w menniczych stanach zachowania występują niezwykle rzadko. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.

Parchimowicz 53b
CENA: 150 zł

827.
1 fenig 1926 NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Monety z rocznika 1926
w menniczych stanach zachowania występują niezwykle rzadko. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 53b
CENA: 150 zł

828.
1 fenig 1926 NGC MS64 BN
Druga najwyższa nota. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy.
Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 53b
CENA: 150 zł
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829.
1 fenig 1929 NGC MS64 BN
Menniczy egzemplarz. Najrzadszy rocznik monety fenigowej z WMG.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 53c
CENA: 200 zł

830.
1 fenig 1929 NGC MS64 BN
Menniczy egzemplarz. Najrzadszy rocznik feniga. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 53c
CENA: 200 zł

831.
1 fenig 1929 NGC MS63 BN
Menniczy egzemplarz. Najrzadszy rocznik feniga. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 53c
CENA: 150 zł

832.
1 fenig 1930 NGC MS64 RB
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękna, kolorowa, czerwonofioletowa patyna. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk
menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 53d
CENA: 200 zł

833.
1 fenig 1930 NGC MS64 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 53d
CENA: 200 zł
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834.
1 fenig 1930 NGC AU55 BN
Bardzo ładny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i zachowana
jakość detali. Delikatna patyna.

Parchimowicz 53d
CENA: 100 zł

835.
1 fenig 1937 NGC MS65 BN
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Menniczy egzemplarz.

Parchimowicz 53e
CENA: 200 zł

836.
1 fenig 1937 NGC MS64 RB
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 53e
CENA: 200 zł

837.
1 fenig 1937 NGC MS63 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 53e
CENA: 100 zł

838.
1 fenig 1937 NGC MS63 BN
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 53e
CENA: 100 zł
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Getto Łódź
839.

20 Marek 1943 aluminium PCGS AU55
Monety z Getta Łódź, które przeszły grading należą dziś do rzadkości.
Bardzo ładny egzemplarz z zachowanym połyskiem menniczym i ładną
prezencją detali. Patyna. Rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 16; Sarosiek S.4a
CENA: 3 000 zł

840.
10 Marek 1943 PCGS MS61
Monety z Getta Łódź, które przeszły grading należą dziś do rzadkości.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 15a; Sarosiek S.3b
CENA: 400 zł

841.
5 Marek 1943 PCGS MS64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Monety z Getta Łódź, które
przeszły grading należą dziś do rzadkości. Wspaniały egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i pięknie zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 14a; Sarosiek S.2b
CENA: 600 zł

842.
5 Marek 1943 PCGS MS62
Monety z Getta Łódź, które przeszły grading należą dziś do rzadkości.
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 14a; Sarosiek S.2b
CENA: 400 zł
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843.

50.000 złotych 1988 Piłsudski stempel lustrzany NGC PF69
ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
z głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało
docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 072
CENA: 150 zł
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844.
50.000 złotych 1988 Piłsudski stempel zwykły PCGS MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS.

Fischer OB 121
CENA: 100 zł

845.
20.000 złotych 1989 FIFA Włochy 1990 NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez Firmę NGC. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 069
CENA: 150 zł

846.
10.000 złotych 1987 Papież Jan Paweł II PCGS MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 364a
CENA: 100 zł

847.
10.000 złotych 1988 Jan Paweł II cienki krzyż PCGS PR69 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
rzadkiej, srebrnej monety papieskiej z głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w PCGS
PR69 DCAM.
Parchimowicz 367
CENA: 600 zł

848.
10.000 złotych 1987 Jan Paweł II NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Bardzo niski nakład 201 egzemplarzy. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69
ULTRA CAMEO. Ekstremalnie rzadka moneta w tym stanie zachowania.
Parchimowicz 365; Fischer KZ 009
CENA: 20 000 zł
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849.
5.000 złotych 1987 Jan Paweł II NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Bardzo niski nakład 201 egzemplarzy. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68
ULTRA CAMEO. Ekstremalnie rzadka moneta w tym stanie zachowania.
Parchimowicz 355; Fischer KZ 008
CENA: 15 000 zł

850.
2.000 złotych 1987 Jan Paweł II NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Bardzo niski nakład 201 egzemplarzy.
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 352; Fischer KZ 008
CENA: 10 000 zł

851.
1.000 złotych 1987 Jan Paweł II NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Bardzo niski nakład 201 egzemplarzy. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69
ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 339; Fischer KZ 009
CENA: 5 000 zł

852.
10.000 złotych 1982 Jan Paweł II PCGS MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta wybita stemplem
zwykłym. Niski nakład - tylko 200 szt. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania. Delikatna patyna. Ekstremalnie rzadka moneta.
Parchimowicz 363; Friedberg 128
CENA: 7 000 zł

853.
1.000 złotych 1982 Jan Paweł II NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota. Idealnie zachowany egzemplarz, wspaniałe lustro
mennicze i doskonały detal. Moneta wybita w znikomym nakładzie
zaledwie 1700 sztuk. Bardzo rzadka, szczególnie w tak wyszukanym stanie
zachowania. Efekt ULTRA CAMEO – co oznacza, że wszystkie wypukłe
elementy są pokryte wspaniałym matem, co dodatkowo pogłębia efekt
lustrzanki.
Parchimowicz 338a
CENA: 1 000 zł
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854.

1.000 złotych 1982 Jan Paweł II stempel lustrzany
PCGS PR68 DCAM
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
drobnej złotej monety wybitej z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce.
Wspaniałe głębokie lustro i matowe wypukłe elementy co zostało docenione
bardzo wysoką notą w PCGS PF68 DEEP CAMEO.
Parchimowicz 338a
CENA: 2 000 zł

855.

1.000 złotych 1982 Jan Paweł II stempel lustrzany
PCGS PR68 CAM
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz
drobnej złotej monety wybitej z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce.
Wspaniałe głębokie lustro i matowe wypukłe elementy co zostało docenione
bardzo wysoką notą w PCGS PF68 CAMEO.
Parchimowicz 338a
CENA: 2 000 zł

856.
2.000 złotych 1982 Jan Paweł II NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota. Na 46 monet które zostały ocertyfikowane, tylko
2 sztuki zostały ocenione wyżej. Egzemplarz ze wspaniałym efektem
ULTRA CAMEO – co oznacza, że wszystkie wypukłe elementy są pokryte
wspaniałym matem, co dodatkowo pogłębia efekt lustrzanki. Moneta
rzadko występująca w tak znakomitym stanie zachowania.
Parchimowicz 351b
CENA: 1 000 zł

857.

1.000 złotych 1988 Jan Paweł II X lat Pontyfikatu stempel lustrzany
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Niski nakład 1000 egzemplarzy.
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami, co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF69 ULTRA CAMEO. Moneta wchodząca w skład setu X-lat Pontyfikatu
Jana Pawła II.
Parchimowicz 340
CENA: 2 500 zł

858.

1.000 złotych 1988 Jan Paweł II X lat Pontyfikatu stempel lustrzany
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Niski nakład 1000
egzemplarzy. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim
lustrem i matowymi wypukłymi elementami, co zostało docenione bardzo
wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO. Moneta wchodząca w skład
setu X-lat Pontyfikatu Jana Pawła II.
Parchimowicz 340
CENA: 2 000 zł
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859.
1.000 złotych 1988 Jan Paweł II X lat Pontyfikatu stempel lustrzany
NGC PF67 ULTRA CAMEO
Niski nakład 1000 egzemplarzy. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF67 ULTRA CAMEO.
Moneta wchodząca w skład setu X-lat Pontyfikatu Jana Pawła II.
Parchimowicz 340
CENA: 2 000 zł

860.
2.000 złotych 1977 Chopin NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Nakład 4000 egzemplarzy. Piękny
menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 342
CENA: 1 800 zł

861.
2.000 złotych 1979 Maria Skłodowska Curie
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 344
CENA: 1 600 zł

862.
2.000 złotych 1979 Maria Curie-Skłodowska
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 344
CENA: 1 600 zł

863.
2.000 złotych 1979 Mieszko I NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Rzadka moneta w tym stanie zachowania.
Parchimowicz 345
CENA: 2 000 zł
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864.
2.000 złotych 1979 Mieszko I NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami,
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Rzadka moneta w tym stanie zachowania.
Parchimowicz 345
CENA: 2 000 zł

865.
2.000 złotych 1979 Kopernik NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa. Tylko jeden egzemplarz został oceniony
wyżej przez firmę NGC. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym,
głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione
bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO. W tym stanie rzadka
moneta.
Parchimowicz 343
CENA: 1 600 zł

866.
2.000 złotych 1980 Bolesław Chrobry NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami,
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 347
CENA: 2 000 zł

867.
2.000 złotych 1980 Bolesław Chrobry NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 347
CENA: 2 000 zł

868.
2.000 złotych 1980 Bolesław Chrobry NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 347
CENA: 1 800 zł
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869.
2.000 złotych 1980 Bolesław Chrobry NGC PF67 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF67 ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 347
CENA: 1 800 zł

870.
2.000 złotych 1980 Lake Placid NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 346
CENA: 1 600 zł

871.
2.000 złotych 1980 Lake Placid NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 347
CENA: 1 600 zł

872.
2.000 złotych 1981 Bolesław II Śmiały
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 349
CENA: 1 600 zł

873.
2.000 złotych 1981 Bolesław II Śmiały
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 349
CENA: 1 600 zł
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874.

2.000 złotych 1981 W. Herman NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Wspaniale zachowany egzemplarz
z bardzo głębokim lustrem menniczym i pięknymi matowymi wypukłymi
elementami, co zostało docenione notą PF69 z dopiskiem ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 350
CENA: 1 800 zł

875.
5.000 złotych 1989 Władysław Jagiełło półpostać
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Rzadki egzemplarz w tym stanie zachowania.
Parchimowicz 362
CENA: 1 900 zł

876.
5.000 złotych 1989 Westerplatte NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 060
CENA: 150 zł

877.
500 złotych 1985 40 lat ONZ NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 046
CENA: 150 zł

878.
500 złotych 1986 FIFA '86 Meksyk NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 047
CENA: 150 zł
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879.
500 złotych 1988 Włochy NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 055
CENA: 150 zł

880.
200 złotych 1986 Jan Paweł II stempel lustrzany
PCGS PR68 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Nakład tylko 75 egzemplarzy. Ekstremalnie rzadka moneta wybita stemplem
lustrzanym, dodatkowo dopisek Deep Cameo (DCAM) oznaczający
wyjątkowo głębokie lustro mennicze.
Parchimowicz 316f; Fischer K 039
CENA: 2 000 zł

881.
200 złotych 1986 Jan Paweł II stempel zwykły PCGS MS69
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko dwa egzemplarze
zostały ocenione wyżej przez firmę PCGS. Piękny, menniczy egzemplarz.
Srebrna papieska moneta wybita stemplem zwykłym, w nakładzie zaledwie
3000 sztuk. Rzadka w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 316e; Fischer K 039
CENA: 1 700 zł

882.
200 złotych 1982 Jan Paweł II stempel zwykły NGC MS69 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
od NGC notę MS69. Moneta papieska wybita stemplem zwykłym. Nakład
3000 sztuk.

Parchimowicz 531; Fischer K 039
CENA: 1 200 zł

883.
100 złotych 1966 Mieszko i Dąbrówka NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 268
CENA: 120 zł
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884.
100 złotych 1966 Mieszko i Dąbrówka NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 268
CENA: 120 zł

885.
100 złotych 1966 Mieszko i Dąbrówka NGC MS65
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 268
CENA: 120 zł

886.
100 złotych 1982 Jan Paweł II stempel zwykły NGC MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 294a
CENA: 700 zł

887.
100 złotych 1982 Jan Paweł II stempel zwykły NGC MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 294a
CENA: 700 zł

888.
100 złotych 1974 Kopernik NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami,
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 0012
CENA: 120 zł
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889.
100 złotych 1975 Paderewski NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 006
CENA: 120 zł

890.
100 złotych 1975 Modrzejewska NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 005
CENA: 120 zł

891.
100 złotych 1976 Tadeusz Kościuszko NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 007
CENA: 120 zł

892.
100 złotych 1976 Kazimierz Pułaski NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 008
CENA: 120 zł

893.
100 złotych 1977 Henryk Sienkiewicz NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 009
CENA: 120 zł
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894.
100 złotych 1979 Henryk Wieniawski NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 016
CENA: 120 zł

895.
100 złotych 1979 Ludwik Zamenhof NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K 018
CENA: 120 zł

896.
100 złotych 1986 Papież Jan Paweł II stempel lustrzany
PCGS PR69 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Rzadki rocznik. Poszukiwana moneta wybita stemplem lustrzanym,
dodatkowo dopisek Deep Cameo (DCAM) oznaczający wyjątkowo
głębokie lustro mennicze.
Parchimowicz 294f
CENA: 1 000 zł

897.
100 złotych 1986 Jan Paweł II stempel zwykły PCGS MS69 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Srebrna papieska moneta wybita stemplem zwykłym. Rzadka w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz 294e
CENA: 700 zł

898.
10 złotych 1965 Kopernik PCGS MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 049
CENA: 200 zł
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899.
10 złotych 1959 Kopernik PCGS MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 050
CENA: 70 zł

900.
10 złotych 1966 Kościuszko PCGS MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 050
CENA: 200 zł

901.
10 złotych 1966 Mała Kolumna NGC MS64
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniale zachowany
egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 055
CENA: 400 zł

902.
10 złotych 1966 Mała Kolumna PCGS MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 055
CENA: 250 zł

903.
10 złotych 1969 Kościuszko PCGS MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 050
CENA: 300 zł
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904.
10 złotych 1970 Kościuszko PCGS MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Piękna moneta, intensywny połysk
menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadsza w takim stanie zachowania.

Fischer OB 050
CENA: 100 zł

905.
10 złotych 1970 Byliśmy Jesteśmy Będziemy PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy. Ładna, delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Fischer OB 062
CENA: 200 zł

906.
20 złotych 1983 Marceli Nowotko PCGS MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Menniczy egzemplarz.
Intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Delikatna
patyna. Najrzadszy rocznik.
Fischer OB 071
CENA: 200 zł

907.
5 złotych 1958 Rybak (Szeroka Cyfra 8) NGC MS64
Najrzadsza odmiana Rybaka z szeroką cyfrą 8 w dacie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 220a
CENA: 3 000 zł
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908.
5 złotych 1960 Rybak NGC MS65
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 045
CENA: 300 zł

909.
5 złotych 1971 Rybak NGC MS64
Rzadszy rocznik. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 220d
CENA: 300 zł

910.
2 złote 1958 PCGS MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 041
CENA: 200 zł

911.
2 złote 1959 PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Najrzadszy rocznik monety
2-złotowej. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 216b
CENA: 1 000 zł

912.
2 złote 1959 PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Najrzadszy rocznik monety
2-złotowej. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 216b
CENA: 1 000 zł
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913.
2 złote 1959 Jagody NGC MS66
Najrzadszy rocznik monety 2 złotowej. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Fischer OB 041
CENA: 900 zł

914.
2 złote 1970 Jagody PCGS MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
zostało oceniony wyżej przez firmę PCGS. Piękna moneta, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w tak
znakomitym stanie zachowania.
Fischer OB 041
CENA: 250 zł

915.
2 złote 1971 Jagody NGC MS65
Menniczy egzemplarz. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy
i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 041
CENA: 200 zł

916.
2 złote 1972 Jagody PCGS MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Rzadki
w takim stanie zachowania.

Fischer OB 041
CENA: 350 zł

917.
2 złote 1973 Jagody NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 041
CENA: 70 zł
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918.
2 złote 1974 PCGS MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 216h
CENA: 70 zł

919.
1 złoty 1949 aluminium NGC MS65
Piękny menniczy egzemplarz pierwszego rocznika monety złotowej.

Parchimowicz 212b
CENA: 200 zł

920.
1 złoty 1957 NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie i druga najrzadsza moneta
aluminiowa z okresu PRL. Piękny menniczy egzemplarz. Wspaniale
zachowane detale oraz połysk menniczy. Bardzo rzadka moneta w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz 213a
CENA: 2 000 zł

921.
1 złoty 1965 NGC MS65
Menniczy egzemplarz. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 038
CENA: 300 zł

922.
1 złoty 1966 NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa. Menniczy egzemplarz rzadszego
rocznika monety złotowej. Wspaniale zachowany, intensywny połysk
menniczy. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 213c
CENA: 200 zł
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923.
1 złoty 1966 PCGS MS65
Menniczy egzemplarz rzadszego rocznika monety złotowej. Intensywny
połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie
zachowania.

Parchimowicz 213c
CENA: 180 zł

924.
1 złoty 1967 NGC MS65
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki rocznik,
szczególnie w tym stanie zachowania. Menniczy egzemplarz.

Parchimowicz 213d
CENA: 700 zł

925.
1 złoty 1968 NGC MS65
Menniczy egzemplarz bardzo rzadkiego rocznika. Intensywny połysk
menniczy. Delikatna patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 213e
CENA: 700 zł

926.
1 złoty 1968 NGC MS63
Menniczy egzemplarz bardzo rzadkiego rocznika. Intensywny połysk
menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Parchimowicz 213e
CENA: 700 zł

927.
1 złoty 1984 NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz P 221 c
CENA: 200 zł
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928.
50 groszy 1949 PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS67 od firmy PCGS. Idealnie zachowany egzemplarz z imponującym
połyskiem menniczym. Pierwszy rocznik bicia, bardzo rzadki w tym
stanie zachowania.
Parchimowicz 209b
CENA: 250 zł

929.
50 groszy 1957 PCGS MS65
Rzadszy rocznik monety 50 groszowej bitej w PRL. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 210a
CENA: 250 zł

930.
50 groszy 1965 PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie w PCGS i NGC. Jedyny egzemplarz
jaki otrzyma notę MS67 od firmy PCGS. Pierwszy rocznik bicia monety
złotowej. Bardzo rzadki w tak wysokiej nocie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Parchimowicz 210b
CENA: 300 zł

931.
50 groszy 1967 NGC MS64
Rzadszy rocznik. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna
delikatna patyna. Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 210c
CENA: 100 zł

932.
50 groszy 1968 odwrotka NGC MS64
Rzadszy rocznik, menniczy egzemplarz. Odwrotka - awers monety
odwrócony o 180 stopni w stosunku do rewersu. Bardzo rzadki.

Parchimowicz 210d
CENA: 200 zł
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933.
20 groszy 1957 NGC MS64
Najrzadszy rocznik obiegowej monety 20-groszowej. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 208a
CENA: 300 zł

934.
10 groszy 1949 PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 205b
CENA: 120 zł

935.
10 groszy 1962 NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 206b
CENA: 100 zł

936.
5 groszy 1949 brąz NGC MS63 RD
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 203a
CENA: 100 zł

937.
PRÓBA Nikiel 5 000 złotych 1989 Jagiełło PCGS SP67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz P519; Fischer P 361
CENA: 450 zł
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938.
PRÓBA 2.000 złotych 1980 Lake Placid NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Rzadka, próbna moneta wybita w złocie, szczególnie w tak wysokim
gradingu.
Parchimowicz P 505a
CENA: 2 200 zł

939.
PRÓBA złoto 2.000 złotych 1980 Lake Placid
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Rzadka próbna moneta wybita w złocie, szczególnie w tak wysokim
gradingu.
Parchimowicz P 505a
CENA: 2 200 zł

940.
PRÓBA Nikiel 2.000 złotych 1977 Chopin NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Fischer P 340
CENA: 350 zł

941.
PRÓBA Nikiel 1.000 złotych 1987 Wratislavia NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer P 331
CENA: 300 zł
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942.

PRÓBA złoto 500 złotych 1976 Tadeusz Kościuszko PCGS SP66
Jedna z niewielu możliwych do zdobycia złotych prób PRL-u. Niski
nakład – tylko 300 egzemplarzy. Bardzo rzadka w gradingu.

Parchimowicz P454a; Fischer P 294
CENA: 6 500 zł

943.
PRÓBA Nikiel 200 złotych 1974 XXX lat PRL Mapa stempel lustrzany
NGC PF64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz. Idealnie,
wyselekcjonowana świeża odbitka ze stempla i określona jako lustrzanka.
Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Fischer P 256
CENA: 500 zł

944.
PRÓBA Nikiel 200 złotych 1976 XXI Olimpiada NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna. Rzadszy w takim
stanie zachowania.

Fischer P 262
CENA: 400 zł
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945.
PRÓBA srebro 200 złotych 1979 Mieszko PCGS PR67 DCAM
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer P 264; Parchimowicz P 425a
CENA: 300 zł

946.
PRÓBA srebro 100 złotych 1973 Kopernik mała głowa
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
Rzadka moneta, szczególnie w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P354a
CENA: 700 zł

947.
PRÓBA srebro 100 złotych 1973 Kopernik mała głowa
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
Rzadka moneta, szczególnie w takim stanie zachowania.
Parchimowicz P354a
CENA: 700 zł

948.
PRÓBA srebro 100 złotych 1980 Jan Kochanowski
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 021
CENA: 120 zł

949.
PRÓBA nikiel 50 złotych 1972 Fryderyk Chopin NGC MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.
Parchimowicz P 325b; Fischer P 163
CENA: 350 zł
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950.
PRÓBA nikiel 50 złotych 1972 Fryderyk Chopin NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz P 324a; Fischer P162
CENA: 300 zł

951.
PRÓBA Nikiel 20 złotych 1984 nominał NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz P 322; Fischer P160
CENA: 300 zł

952.
PRÓBA miedzionikiel 10 złotych 1958 Kościuszko PCGS SP63 (MAX)
bez napisu PRÓBA
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ekstremalnie rzadka moneta,
wybita w nakładzie zaledwie 5 egzemplarzy, w pięknym stanie zachowania.
Delikatna patyna, połysk menniczy i idealnie zachowane detale.
Parchimowicz P 236a (cena amatorska)
CENA: 5 000 zł

953.
PRÓBA aluminium 10 złotych 1958 Kościuszko PCGS SP64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz niezwykle
rzadkiej próby wybitej w nakładzie 10 egzemplarzy. Na rewersie wklęsły
napis PRÓBA i litery KZ i EJ. Moneta ogromnej rzadkości.

Parchimowicz P 237a
CENA: 6 000 zł
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954.
PRÓBA nikiel 5 złotych 1959 Młot i Kielnia NGC MS63
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Ładna delikatna patyna.
Rzadszy w takim stanie zachowania.

Fischer P 077
CENA: 1 000 zł

955.
PRÓBA mosiądz 2 złote 1958 NGC MS65 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS65 od NGC. Ekstremalnie rzadka moneta, wybita w niskim nakładzie
100 egzemplarzy. Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Delikatna
patyna.
Parchimowicz P 223a, Fischer P 072
CENA: 5 000 zł

956.
PRÓBA aluminium 1 złoty 1958 NGC MS61 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Oryginalny stary stempel. Moneta
wcześniej nienotowana w sprzedaży, katalogi podają nakład zaledwie 234
sztuk, jednak moneta występuje po raz pierwszy w oficjalnej sprzedaży
aukcyjnej. Przepiękny egzemplarz, z delikatną patyną ze starego zbioru,
zbieranego w czasach bicia tych i innych próbnych monet PRL. Moneta
ogromnej rzadkości wybita w aluminium. Numizmat do najlepszych
kolekcji.

Parchimowicz P 217b
CENA: 4 000 zł
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957.
PRÓBA nikiel 1 złoty 1958 NGC MS66 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
MS66 od NGC. Menniczy egzemplarz.

Parchimowicz P 218a; Fischer P 067
CENA: 1 200 zł

958.
PRÓBA miedzionikiel 1 złoty 1987 BEZ NAPISU PRÓBA PCGS MS63
Bardzo rzadka próbna moneta wybita na krążku monety 10-złotowej.
Opisana błędnie przez PCGS jako destrukt menniczy? Nieznany nakład.
Duża ciekawostka dla kolekcjonerów monet PRL. W idealnym stanie
zachowania, wyłącznie niedobity orzeł. RZADKOŚĆ!
Literatura nie notuje tej odmiany
CENA: 1 000 zł

959.
DESTRUKT miedzionikiel 20 groszy 1949 NGC
Destrukt monety 20 groszy 1949 wybity jednostronnie. Duża ciekawostka
i rzadkość dla kolekcjonerów monet PRL. Bardzo ładnie zachowany
egzemplarz.

CENA: 300 zł

960.
PRÓBA mosiądz 2 grosze 1949 NGC MS62
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Wklęsły napis PRÓBA na
rewersie. Bardzo niski nakład 100 sztuk. Wspaniale zachowany egzemplarz,
intensywny połysk menniczy. Piękna kolorowa patyna. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Parchimowicz P 202b
CENA: 650 zł
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961.
200.000 złotych 1990 Solidarność 32 mm NGC PF64 ULTRA CAMEO
Duża złota moneta kolekcjonerska w menniczym stanie zachowania.
Największa z setu Solidarność. Nakład: 1 001 szt. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione dopiskiem ULTRA CAMEO.
Fischer KZ 033
CENA: 5 700 zł

962.
200 złotych 2004 ASP NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 021
CENA: 2 500 zł

963.
200 złotych 2004 ASP NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 021
CENA: 2 500 zł

964.
200 złotych 2004 Ateny NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ (200) 020
CENA: 2 500 zł

965.
200 złotych 2005 zakończenie II wojny NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 024
CENA: 2 500 zł
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966.
200 złotych 2005 zakończenie II wojny NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 024
CENA: 2 500 zł

967.
200 złotych 2006 Jeździec Piastowski NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 029
CENA: 2 500 zł

968.
200 złotych 2006 SGH NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(100) 028
CENA: 2 500 zł

969.
200 złotych 2006 XX Igrzyska Zimowe Turyn
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Fischer KZ(200) 027
CENA: 2 500 zł

970.
200 złotych 2006 XX Igrzyska Zimowe Turyn NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 027
CENA: 2 500 zł
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971.
200 złotych 2007 Lokacja Krakowa NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Fischer KZ(200) 030
CENA: 2 500 zł

972.
200 złotych 2007 Lokacja Krakowa NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 030
CENA: 2 500 zł

973.
200 złotych 2007 Lokacja Krakowa NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 030
CENA: 2 500 zł

974.
200 złotych 2007 Lokacja Krakowa NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 030
CENA: 2 500 zł

975.
200 złotych 2007 Rycerz ciężkozbrojny NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(200) 032
CENA: 2 500 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

231

lll RP

po 1989 roku

976.
200 złotych 2007 Rycerz ciężkozbrojny NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 032
CENA: 2 500 zł

977.
200 złotych 2007 Konrad Korzeniowski NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 033
CENA: 2 500 zł

978.
200 złotych 2008 Niepodległość NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO. Nakład 10 000 egzemplarzy.
Fischer KZ(200) 037
CENA: 2 500 zł

979.
200 złotych 2008 Poczta Polska NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 038
CENA: 2 500 zł

980.
200 złotych 2008 Pekin NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO. Nakład 13 500 egzemplarzy.
Fischer KZ(200) 036
CENA: 2 500 zł
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981.
200 złotych 2008 Pekin NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO. Nakład 13 500 egzemplarzy.
Fischer KZ(200) 036
CENA: 2 500 zł

982.
200 złotych 2008 Herbert NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 034
CENA: 2 500 zł

983.
200 złotych 2008 Getto Warszawskie NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 035
CENA: 2 500 zł

984.
200 złotych 2009 Bankowość NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO. Nakład 8 500 egzemplarzy.
Fischer KZ(200) 041
CENA: 2 500 zł

985.
200 złotych 2009 Wybory '89 NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 042
CENA: 2 500 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

233

lll RP

po 1989 roku

986.
200 złotych 2010 Szwoleżer Napoleona I NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 045
CENA: 2 500 zł

987.
200 złotych 2011 Ułan NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 045
CENA: 2 500 zł

988.
200 złotych 2011 Czesław Miłosz NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(200) 047
CENA: 2 500 zł

989.
100 złotych 1999 Zygmunt II August NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 003
CENA: 2 000 zł

990.
100 złotych 1999 Władysław IV Waza
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 005
CENA: 1 800 zł
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991.
100 złotych 2000 Królowa Jadwiga NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 007
CENA: 1 800 zł

992.
100 złotych 2002 Władysław Jagiełło NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 873
CENA: 1 700 zł

993.
100 złotych 2003 Władysław III Warneńczyk
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 015
CENA: 1 800 zł

994.
100 złotych 2003 Stanisław Leszczyński NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 018
CENA: 1 700 zł

995.
100 złotych 2004 Zygmunt I Stary NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 020
CENA: 1 800 zł
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996.

100 złotych 2004 Zygmunt I Stary NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer KZ(100) 020
CENA: 1 800 zł

997.
100 złotych 2004 Przemysł II NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(100) 019
CENA: 1 800 zł

998.
100 złotych 2005 August II Mocny NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.

Fischer KZ(100) 021
CENA: 1 800 zł

999.

100 złotych 2005 Jan Paweł II NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w PCGS PF70 ULTRA CAMEO.
Idealnie zachowany detal, wspaniałe lustro mennicze – idealny numizmat.
Stan zachowania ma odzwierciedlenie w nocie jaką NGC przyznało
oferowanemu egzemplarzowi. Moneta otrzymała maksymalną ocenę
jaka jest możliwa. Bardzo rzadkie w tak znakomitym stanie zachowania.
Jedyna i niepowtarzalna okazja do uzupełnienia kolekcji.
Fischer KZ(100) 022
CENA: 1 800 zł

1000.
100 złotych 2005 Jan Paweł II PCGS PR69 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w PCGS PR69 DCAM.
Fischer KZ(100) 022
CENA: 1 800 zł
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1001.
100 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 1226; Fischer KZ(100) 033
CENA: 2 000 zł

1002.
100 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 1226; Fischer KZ(100) 033
CENA: 2 000 zł

1003.
100 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 1226; Fischer KZ(100) 033
CENA: 2 000 zł

1004.
100 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 1226; Fischer KZ(100) 033
CENA: 2 000 zł

1005.
100 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 1226; Fischer KZ(100) 033
CENA: 2 000 zł
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1006.

100 złotych 2015 Józef Piłsudski NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 037
CENA: 2 000 zł

1007.
100 złotych 2016 Wrocław Stolica Kultury
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer KZ(100) 038
CENA: 1 800 zł

1008.
37 złotych 2009 ks. J. Popiełuszko PCGS PR70 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w PCGS PR70 i dopiskiem DCAM.
Fischer KZ(37) 001
CENA: 400 zł

1009.
30 złotych 2010 Polski Sierpień 1980 Solidarność
PCGS PR70 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w PCGS PF70 i dopiskiem DCAM.
Fischer KZ(30) 001
CENA: 400 zł

1010.
25 złotych 2010 Trybunał Konstytucyjny PCGS PR70 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w PCGS PR70 i dopiskiem DCAM.

Fischer KZ(25) 002
CENA: 400 zł
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1011.
25 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 1224; Fischer KZ(25) 003
CENA: 500 zł

1012.
25 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 1224; Fischer KZ(25) 003
CENA: 500 zł

1013.
25 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 1224; Fischer KZ(25) 003
CENA: 500 zł

1014.
25 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 1224; Fischer KZ(25) 003
CENA: 500 zł

1015.
25 złotych 2011 Beatyfikacja Jana Pawła II
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 1224; Fischer KZ(25) 003
CENA: 500 zł
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1016.
300.000 złotych 1993 Jaskółki NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 665; Fischer K 112
CENA: 350 zł

1017.
300.000 złotych 1993 Jaskółki NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 665; Fischer K 112
CENA: 350 zł

1018.
PRÓBA Nikiel 300.000 złotych 1993 Getto Warszawskie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który otrzymał
notę PF70 od NGC. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim
lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo
wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA CAMEO.
Parchimowicz P 657
CENA: 200 zł

1019.

300.000 złotych 1993 Getto Warszawskie
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę - wystawiony na tej aukcji. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69
i dopiskiem ULTRA CAMEO.
Fischer K110
CENA: 150 zł

1020.
300.000 złotych 1993 Olimpiada Lillehammer
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 665; Fischer K 112
CENA: 150 zł
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1021.

300.000 złotych 1993 Zamek w Łańcucie NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 664; Fischer K 111
CENA: 150 zł

1022.
300.000 złotych 1993 Zamość NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Fischer K 114; Parchimowicz 664
CENA: 150 zł

1023.

200.000 złotych 1990 J. Piłsudski Duży Tryptyk
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa. Moneta o wadze ponad 155 gramów
i średnicy 65 mm. W tym stanie rzadki numizmat. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68
ULTRA CAMEO. Moneta z tzw. Dużego Tryptyku składającego się z trzech
srebrnych monet o wadze 5 uncji srebra każda.
Parchimowicz 639
CENA: 2 500 zł

1024.

200.000 złotych 1990 J. Piłsudski Duży Tryptyk
NGC PF65 ULTRA CAMEO

Moneta o wadze ponad 155 gramów i średnicy 65 mm. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF65
ULTRA CAMEO. Moneta z tzw. Dużego Tryptyku składającego się z trzech
srebrnych monet o wadze 5 uncji srebra każda.
Parchimowicz 639
CENA: 2 000 zł

1025.

200.000 złotych 1990 Kościuszko Duży Tryptyk
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta o wadze ponad 155
gramów i średnicy 65 mm. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym,
głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione
bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO. Moneta z tzw. Dużego
Tryptyku składającego się z trzech srebrnych monet o wadze 5 uncji
srebra każda.
Fischer K 084; Parchimowicz 637
CENA: 2 500 zł

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

241

lll RP

po 1989 roku

1026.

200.000 złotych 1990 F. Chopin Duży Tryptyk
NGC PF66 ULTRA CAMEO
Moneta o wadze ponad 155 gramów i średnicy 65 mm. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF66
ULTRA CAMEO. Moneta z tzw. Dużego Tryptyku składającego się z trzech
srebrnych monet o wadze 5 uncji srebra każda. Ciemna patyna.
Parchimowicz 638
CENA: 2 500 zł

1027.
200.000 złotych 1991 Barcelona NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.

Fischer K092
CENA: 450 zł

1028.
200.000 złotych 1992 Władysław Warneńczyk półpostać
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 653
CENA: 350 zł

1029.
200.000 złotych 1993 Kazimierz Jagiellończyk półpostać
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 655
CENA: 250 zł

1030.
200.000 złotych 1993 Ruch oporu NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K102
CENA: 200 zł

242

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

lll RP

po 1989 roku

1031.
200.000 złotych 1994 Zygmunt I Stary popiersie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 659
CENA: 200 zł

1032.
200.000 złotych 1994 Zygmunt I Stary półpostać
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 661
CENA: 300 zł

1033.
100.000 złotych 1990 Solidarność gruba NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.

Fischer K 074
CENA: 300 zł

1034.
100.000 złotych 1990 Solidarność typ C NGC MS64
Najrzadszy typ "C" monety 100 000 złotych 1990 Solidarność. Odmiana
z literą L i zachowanym małym odstępem między ZŁ a nominałem.
Menniczy egzemplarz. Rzadka moneta w tak ładnym stanie zachowania.

Fischer OB 122
CENA: 400 zł

1035.
100.000 złotych 1990 Solidarność typ B NGC UNC DETAILS
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 122
CENA: 150 zł
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1036.
100.000 złotych 1990 J. Piłsudski Mały Tryptyk
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadka moneta w tym
stanie zachowania. Moneta wybita stemplem lustrzanym. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69
i dopiskiem ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 624
CENA: 400 zł

1037.
100.000 złotych 1990 J. Piłsudski Mały Tryptyk
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Rzadka moneta w tym stanie zachowania. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim
lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo
wysoką notą w NGC PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 624
CENA: 400 zł

1038.
100.000 złotych 1990 F. Chopin Mały Tryptyk
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Rzadka moneta w tym stanie zachowania. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim
lustrem i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo
wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 623
CENA: 400 zł

1039.
100.000 złotych 1990 T. Kościuszko Mały Tryptyk
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Rzadka moneta w tym stanie
zachowania. Moneta wybita stemplem lustrzanym. Piękny, abosultnie
menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w
NGC PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.

Parchimowicz 622
CENA: 400 zł

1040.
50 złotych 2014 Kazimierz Wielki NGC MS70 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Menniczy egzemplarz. Czwarta
moneta z liczącej 24 egzemplarze serii Skarby Stanisława Augusta
emitowanej przez NBP.

Fischer K (50) 004
CENA: 800 zł
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1041.
50 złotych 2016 Jan Olbracht NGC MS70 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Dziesiąta moneta z liczącej
24 egzemplarze serii Skarby Stanisława Augusta emitowanej przez NBP.

Fischer K(50) 010
CENA: 700 zł

1042.
20 złotych 1995 Katyń Miednoje Charków NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.

Fischer K(20) 001; Parchimowicz 719
CENA: 150 zł

1043.
20 złotych 1995 Pałac Królewski w Łazienkach
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 006
CENA: 200 zł

1044.
20 złotych 1995 Pałac Królewski w Łazienkach
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 006
CENA: 200 zł

1045.
20 złotych 1996 Lidzbark Warmiński NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 011; Parchimowicz 743
CENA: 200 zł
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1046.
20 złotych 1996 Tysiąclecie Gdańska NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 012; Parchimowicz 744
CENA: 150 zł

1047.
20 zlotych 1996 Jeż NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 742
CENA: 500 zł

1048.
20 złotych 1996 IV wieki stołeczności Warszawy
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 009
CENA: 150 zł

1049.
20 złotych 1997 Zamek w Pieskowej Skale NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 757; Fischer K(20) 014
CENA: 200 zł

1050.
20 złotych 1997 Jelonek Rogacz NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 756
CENA: 500 zł
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1051.
20 złotych 1998 Ropucha Paskówka NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 015
CENA: 600 zł

1052.
20 złotych 1998 Ropucha Paskówka NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.

Fischer K(20) 015
CENA: 300 zł

1053.
20 złotych 1998 Polon i Rad Skłodowska
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 016; Parchimowicz 775
CENA: 300 zł

1054.
20 złotych 1998 Polon i Rad Skłodowska NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.

Fischer K(20) 016; Parchimowicz 775
CENA: 150 zł

1055.
20 złotych 1998 Zamek w Kórniku NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 017
CENA: 100 zł
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1056.
20 złotych 2000 Dudek NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 021
CENA: 1 000 zł

1057.
20 złotych 2000 Dudek NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(20) 021; Parchimowicz 821
CENA: 300 zł

1058.
10 złotych 1996 Wydarzenia Poznańskie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 006
CENA: 200 zł

1059.
10 złotych 1998 Zygmunt III Waza półpostać NGC PF68 ULTRA CAMEO
Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi
wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC
PF68 i dopiskiem ULTRA CAMEO.

Fischer K(10) 016
CENA: 300 zł

1060.
10 złotych 1998 Zygmunt III Waza popiersie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 015
CENA: 200 zł

248

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

lll RP

po 1989 roku

1061.
10 złotych 1998 Jan Paweł II Pontyfikat
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 018
CENA: 100 zł

1062.
10 złotych 1999 wstąpienie do NATO NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 791; Fischer K(10) 024
CENA: 100 zł

1063.
10 złotych 1999 Jan Paweł II Papież Pielgrzym
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 023
CENA: 100 zł

1064.
10 złotych 1999 Władysław IV Waza popiersie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 795; Fischer K(10) 028
CENA: 100 zł

1065.
10 złotych 2000 1000 lecie Zjazdu w Gnieźnie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Parchimowicz 813
CENA: 100 zł
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1066.
10 złotych 2002 Bronisław Malinowski NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 045; Parchimowicz 863
CENA: 100 zł

1067.
10 złotych 2003 Stanisław Maczek NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 053; Parchimowicz 887
CENA: 100 zł

1068.
10 złotych 2016 Wrocław Stolica Kultury
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 176
CENA: 100 zł

1069.
10 złotych 2016 Uniwersytet Warszawski
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 i dopiskiem ULTRA
CAMEO.
Fischer K(10) 174
CENA: 100 zł

1070.
5 złotych 2016 Legia Warszawa PCGS PR70 DCAM (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta z serii Polskie Kluby
Piłkarskie. Piękny menniczy egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem
i matowymi wypukłymi elementami co zostało docenione bardzo wysoką
notą w PCGS PF70 i dopisekim DCAM.
Fischer K(5) 006
CENA: 100 zł
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1071.
5 złotych 2016 Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie PCGS MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.

CENA: 50 zł

1072.
2 złote 1995 Katyń Miednoje Charków 1940 PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Egzemplarz doceniony przez
PCGS ekstremalnie wysoką notą MS 67. Pierwszy rocznik bicia "nowych"
monet dwuzłotowych. Rzadkie w tak idealnym stanie zachowania.

Parchimowicz 709
CENA: 500 zł

1073.
2 złote 1995 Katyń Miednoje Charków 1940 NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Egzemplarz doceniony przez
NGC ekstremalnie wysoką notą MS 67. Pierwszy rocznik bicia "nowych"
monet dwuzłotowych. Rzadkie w tak idealnym stanie zachowania.

Parchimowicz 709
CENA: 500 zł

1074.
2 złote 1995 Sum PCGS MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy
egzemplarz z intensywnym połyskiem menniczym. Prosto z worka
menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu, jak na monetę
obiegową, otrzymał wysoką notę.
Parchimowicz 710
CENA: 400 zł

1075.
2 złote 1995 Pałac Królewski w Łazienkach PCGS MS68
Duga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę od PCGS. Piękny, menniczy egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany egzemplarz,
bez śladów obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu,
dzięki czemu, jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Parchimowicz 712
CENA: 100 zł
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1076.
2 złote 1995 Igrzyska XXVI Olimpiady Atlanta 1996 PCGS MS68
Duga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
otrzymał wyższą notę od PCGS. Piękny, menniczy egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany, bez śladów
obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu,
jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Parchimowicz 714
CENA: 100 zł

1077.
2 złote 1995 Olimpiada Ateny Atlanta PCGS MS68 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany, bez śladów
obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu,
jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Fischer OB (2) 006
CENA: 150 zł

1078.
2 złote 1995 75 rocznica Bitwy Warszawskiej PCGS MS69 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Wspaniały, menniczy
wyselekcjonowany egzemplarz z pięknym połyskiem mennicznym. Bez
śladów obiegu, prosto z worka menniczego przekazany do gradingu
PCGS dzięki otrzymał bardzo wysoką notę. Monety 2 złote w tym stanie
zachowania są niezwykle rzadko spotykane w handlu.
Parchimowicz 711
CENA: 100 zł

1079.
2 złote 1995 75 rocznica Bitwy Warszawskiej NGC MS66
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie w NGC. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki
w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 711
CENA: 100 zł

1080.
2 złote 1996 Zygmunt II August NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz.
Najbardziej pożądana przez kolekcjonerów moneta dwuzłotowa goldennordic.

Parchimowicz 732
CENA: 600 zł
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1081.
2 złote 1996 Zygmunt II August NGC MS66
Menniczy egzemplarz. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie.
Najbardziej pożądana przez kolekcjonerów moneta dwuzłotowa goldennordic. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 732
CENA: 500 zł

1082.
2 złote 1996 Zygmunt II August NGC MS65
Najbardziej pożądana przez kolekcjonerów moneta dwuzłotowa goldennordic. Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale
zachowane detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 732
CENA: 500 zł

1083.
2 złote 1996 Jeż PCGS MS68 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 733
CENA: 150 zł

1084.
2 złote 1996 Jeż NGC MS64
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 733
CENA: 100 zł

1085.
2 złote 1996 Lidzbark Warmiński PCGS MS68 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany, bez śladów
obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu,
jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Fischer OB (2) 010
CENA: 100 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

253

lll RP

po 1989 roku

1086.
2 złote 1996 Henryk Sienkiewicz PCGS MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy
egzemplarz. Wyselekcjonowany, bez śladów obiegu. Prosto z worka
menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu, jak na monetę
obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Parchimowicz 735
CENA: 100 zł

1087.
2 złote 1997 Paweł Edmund Strzelecki PCGS MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Piękny, menniczy egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany, bez śladów
obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu,
jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Parchimowicz 750
CENA: 100 zł

1088.
2 złote 1997 Jelonek Rogacz NGC MS68 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie w gradingu NGC. Jedyny
egzemplarz, który został tak wysoko oceniony przez firmę NGC.

Parchimowicz 748
CENA: 150 zł

1089.
2 złote 1997 Jelonek Rogacz PCGS MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie w gradingu PCGS. Piękny
egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale.
Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 748
CENA: 100 zł

1090.
2 złote 1997 Stefan Batory PCGS MS67
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 747
CENA: 150 zł
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1091.
2 złote 1997 Stefan Batory NGC MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę NGC i tylko jeden otrzymał notę MS67.
Menniczy stan zachowania.

Parchimowicz 747
CENA: 150 zł

1092.
2 złote 1997 Zamek w Pieskowej Skale NGC MS67 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękna prezencja i intensywny
połysk menniczy. Wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 749
CENA: 300 zł

1093.
2 złote 1998 Zygmunt III Waza popiersie PCGS MS67
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny, menniczy
egzemplarz z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany,
bez śladów obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu,
dzięki czemu, jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Parchimowicz 761
CENA: 100 zł

1094.
2 złote 1998 Ropucha Paskówka PCGS MS68
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Piękny, menniczy egzemplarz
z intensywnym połyskiem menniczym. Wyselekcjonowany, bez śladów
obiegu. Prosto z worka menniczego przekazany do gradingu, dzięki czemu,
jak na monetę obiegową, otrzymał bardzo wysoką notę.
Fischer OB (2) 018
CENA: 150 zł

1095.
2 złote 1998 Ropucha Paskówka PCGS MS67
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB (2) 018
CENA: 100 zł
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1096.
2 złote 1999 Wilki PCGS MS68 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Parchimowicz 782
CENA: 100 zł

1097.
2 złote 2000 dudek PCGS MS68 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz, intensywny
połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo rzadki w takim
stanie zachowania.

Fischer OB (2) 035
CENA: 100 zł

1098.
2 złote 2002 żółw PCGS MS66
Piękny egzemplarz, intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane
detale. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Fischer OB 179
CENA: 100 zł

1099.
5 groszy 2008 DESTRUKT NGC UNC DETAILS
Ładny egzemplarz. Moneta z niedobitą datą – zamiast "2008" jest "2 8".

Parchimowicz 703o
CENA: 100 zł

1100.
2 grosze 2014 krzyż heraldyczny pod łapą orła NGC MS63 (MAX)
Najwyższa i jedyna nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz,
intensywny połysk menniczy i wspaniale zachowane detale. Bardzo
rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 702
CENA: 100 zł
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1101.

1 grosz 2003 NGC MS63
Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny połysk menniczy. Piękna
kolorowa patyna. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Parchimowicz 701l
CENA: 100 zł

1102.

PRÓBA złoto 200.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)

Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Największa moneta wchodząca w skład próbnego setu Jan Paweł II Ołtarz
wybitego w złocie. Nakład 400 egzemplarzy.
Parchimowicz P 640a
CENA: 10 000 zł

1103.

PRÓBA złoto 100.000 złotych 1991 Papież Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF69 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Druga w kolejności największa moneta wchodząca w skład próbnego setu
Jan Paweł II Ołtarz wybitego w złocie. Nakład 400 egzemplarzy.
Parchimowicz P 623a
CENA: 8 500 zł

1104.
PRÓBA złoto 50.000 złotych 1991 Papież Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF69 ULTRA CAMEO

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Trzecia w kolejności moneta wchodząca w skład próbnego setu Jan Paweł II
Ołtarz wybitego w złocie. Nakład 400 egzemplarzy.
Parchimowicz P 619 a
CENA: 6 000 zł

1105.

PRÓBA złoto 20.000 złotych 1991 Papież Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70 ULTRA CAMEO.
Czwarta w kolejności moneta wchodząca w skład próbnego setu Jan Paweł
II Ołtarz wybitego w złocie. Nakład 400 egzemplarzy.
Parchimowicz P 609a
CENA: 6 000 zł
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1106.
PRÓBA nikiel 200.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz
PCGS SP68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PCGS. Moneta wybita stemplem
lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz.
Parchimowicz P 640b
CENA: 1 000 zł

1107.
PRÓBA nikiel 200.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF67 ULTRA CAMEO
Moneta wybita stemplem lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF67 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz P 640b
CENA: 1 000 zł

1108.
PRÓBA Nikiel 100.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF67 ULTRA CAMEO
Moneta wybita stemplem lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF67 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz P 623b
CENA: 1 000 zł

1109.
PRÓBA nikiel 50.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Moneta wybita stemplem lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz P 619b
CENA: 1 000 zł

1110.
PRÓBA nikiel 20.000 złotych 1991 Jan Paweł II Ołtarz
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Moneta wybita stemplem lustrzanym. Piękny menniczy egzemplarz ze
wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami co
zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz P 609b
CENA: 1 000 zł
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1111.
PRÓBA Nikiel 200.000 złotych 1994 Zygmunt I Stary popiersie
NGC PF70 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Ekstremalnie rzadka moneta
w tak pięknym stanie zachowania, z tak wysoką notą. Piękny menniczy
egzemplarz ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi
elementami co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF70
ULTRA CAMEO.
Parchimowicz P654
CENA: 1 000 zł

1112.
PRÓBA srebro 100.000 złotych 1990 Solidarność 39 mm
NGC PF68 ULTRA CAMEO
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF68 ULTRA CAMEO.
Odmiana z "odwrotną flagą". Rzadkie w takim stanie zachowania.
Parchimowicz 619d; Fischer P389
CENA: 1 000 zł

1113.
PRÓBA srebro 100.000 złotych 1990 Solidarność 39 mm
NGC PF69 ULTRA CAMEO (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny menniczy egzemplarz
ze wspaniałym, głębokim lustrem i matowymi wypukłymi elementami
co zostało docenione bardzo wysoką notą w NGC PF69 ULTRA CAMEO.
Parchimowicz 619d; Fischer P389
CENA: 1 000 zł

Banknoty
1114.
Księstwo Warszawskie. 2 Talary 1810 seria B PMG 35
Banknot jednostronny z datą emisji 1 grudnia 1810 r. Na awersie podpis
komisarza Aleksander Potocki i podpis kontrolera Piramowicz. Rzadka
pozycja bez stempla Komisji Likwidacyjnej. Bardzo ładnie zachowany
egzemplarz.
Miłczak A13g; Lucow 66 (R5)
CENA: 7 000 zł
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Banknoty
1115.

Królestwo Polskie. 5 złotych 1824 PMG 25 NET (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz otrzymał
notę 25 od PMG, kolejna, niższa nota to dopiero PMG15. Podpisy dwóch
komisarzy W. Sobolewski – Leon Dembowski. Zarówno Cz. Miłczak jak
i J. Lucow nie notują takiego zestawu nazwisk. Bardzo rzadki banknot,
po profesjonalnej, dobrze wykonanej konserwacji (stąd dopisek NET
przyznany przez PMG). Poza śladami zagięć (delikatne przedarcia na linii
złamań) brak innych wad. Ekstremalna rzadkość – do najlepszych kolekcji.

Miłczak A15 (R7)
CENA: 18 000 zł

1116.

Jeden rubel srebrem 1858 PMG 30 NET (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który przeszedł
grading PMG. Podpisy: B. Niepokoyczycki / F. Szymanowski. Seria 126
nie jest notowana, ani u Miłczaka ani Lucowa. Piękny stan zachowania
jak na ten rodzaj banknotu. Marginesy banknotu w idealnym stanie –
jedynie dwa malutkie skaleczenia. Banknot w pełni naturalny, bez żadnej
ingerencji konserwatorskiej. Pięknie zachowana oraz wyraźna sucha
pieczęć. Bardzo atrakcyjny, naturalny egzemplarz.
Miłczak A45c; Lucow 176 (R4)
CENA: 8 000 zł

Okupacja niemiecka 1915-1918

1117.
1.000 marek polskich 1916 ...Generał... PMG 35
Ładny egzemplarz. Pofalowanie papieru i ślady złamania. Bardzo dobra
prezencja.
Miłczak 16
CENA: 300 zł

1118.

50 marek polskich ...jenerał... 1916 PMG 66 EPQ (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz otrzymał
notę 66. Kolejna, niższa nota to dopiero 58. Pięknie zachowany banknot
doceniony notą 66 z dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Ekstremalnie rzadki egzemplarz w takim
stanie zachowania. Sztywny papier, brak zagięć. Ideał. Do najlepszych
kolekcji.
Miłczak 5; Lucow 262 (R4)
CENA: 7 000 zł
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Banknoty
1119.
20 marek polskich 1916 ...Generał... PMG 55
Wspaniale zachowany egzemplarz, sztywny papier. Wyłącznie rogi
pozaginane. Super prezencja. Rzadki w takim stanie zachowania.

Miłczak 14; Lucow 296 (R3)
CENA: 1 000 zł

1120.
20 marek polskich 1916 ...jenerał... PMG 58 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 58 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Wspaniale zachowany, dość
rygorystycznie potraktowany przez PMG. Brak złamań i przybrudzeń,
wyłącznie rogi zaokrąglone i jeden zagięty. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania. Super prezencja.
Miłczak 4; Lucow 260 (R4)
CENA: 1 000 zł

1121.
10 marek polskich 1916 ...Generał... seria A PMG 63
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PMG. Piękny egzemplarz i bardzo
rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany
egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających,
przepiękny. Idealna prezencja. Rzadkość.
Miłczak 13; Lucow 292 (R3)
CENA: 1 000 zł

1122.
5 marek polskich 1916 ...Generał... seria A PMG 58 NET
Banknot w gradingu PMG z notą 58. Piękny i rzadki egzemplarz w takim
stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć i złamań.
Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.

Miłczak 11a; Lucow 280 (R3)
CENA: 800 zł

1123.
2 marki polskie 1916 ...jenerał... seria A PMG 64 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Trzecia najwyższa
nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak
złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 3a; Lucow 257 (R5)
CENA: 500 zł
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Banknoty
1124.

2 marki polskie 1916 ...Generał... seria B PMG 65 EPQ

Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Trzecia najwyższa
nota gradingowa na świecie. Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak
złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 9b; Lucow 277 (R2)
CENA: 500 zł

1125.

1 marka polska 1916 ...jenerał... seria B PMG 64 EPQ
Bardzo rzadka odmiana z serią B. Banknot w gradingu PMG z wysoką
notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional
Paper Quality). Trzecia najwyższa nota gradingowa na świecie. Piękny
egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier,
idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla
najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 2b; Lucow 255 (R4)
CENA: 1 000 zł

1126.
1 marka polska 1916 ...Generał... PMG 55 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 55 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny i rzadki egzemplarz
w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć
i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.
Miłczak 8; Lucow 272 (R2)
CENA: 200 zł

1127.
1/2 marki polskiej 1916 ...jenerał... seria A PMG 64 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 1a; Lucow 251 (R2)
CENA: 300 zł

Rzeczpospolita Polska 1919-1939

1128.
5 marek polskich 1919 seria A PMG 58 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 58 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality).
Miłczak 20b; Lucow 328 (R2)
CENA: 500 zł
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Banknoty

Rzeczpospolita Polska 1919-1939

1129.

WZÓR 20 złotych 1919 seria A.12. PMG 64

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej. Niższa nota to dopiero 58. Poszukiwany banknot
z wysoką notą PMG 64. WZÓR, bez perforacji, drukowany na białym
rypsowanym papierze banknotów z 1919 roku (przywiezionym z Francji),
na marginesie dodatkowa numeracja technologiczna w znaku wodnym,
wyśmienity stan zachowania. Ogromna rzadkość na rynku.
Miłczak 51 Wc; Lucow (R7)
CENA: 5 000 zł

1130.
WZÓR 10 złotych 1919 seria S.4.A PMG 64 (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknoty w obiegu od 28.04.1924 do
29.02.1928. Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania,
sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po
prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 50 Wa; Lucow 573a (R6)
CENA: 7 000 zł

1131.
1 złoty 1919 seria S.2.A PMG 64
Rzadka seria jednocyfrowa. Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 47a; Lucow 563 (R3)
CENA: 500 zł

1132.
1 złoty 1919 seria S.72.D PMG 55 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 55 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny i rzadki egzemplarz
w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć
i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.
Miłczak 47b; Lucow 563 (R3)
CENA: 400 zł

1133.
10 000 000 marek polskich 1923 seria AF PMG 64 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PMG. Banknot w gradingu z wysoką
notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper
Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania,
sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć.
Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 39b; Lucow 459 (R5)
CENA: 1 500 zł
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Banknoty

Rzeczpospolita Polska 1919-1939

1134.

5.000.000 marek polskich 1923 seria A PMG 55
Bardzo ładny egzemplarz i rzadki w takim stanie zachowania, sztywny
papier, delikatne zagięcia rogów. Super prezencja. Rzadki w takim stanie
zachowania.

Miłczak 38; Lucow 456 (R5)
CENA: 500 zł

1135.
500.000 marek polskich 1923 seria F PMG 58 EPQ
Seria 1-literowa, numeracja 7-cyfrowa. Piękny i rzadki egzemplarz w takim
stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć i złamań.
Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.

Miłczak 36h; Lucow 445 (R4)
CENA: 600 zł

1136.
10.000 marek polskich 1922 PMG 55 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 55 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality).

Miłczak 32; Lucow 422 (R3)
CENA: 300 zł

1137.
100 marek polskich 1919 I serja D PMG 64
Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny
papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu
dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.

Miłczak 27a; Lucow 388 (R)
CENA: 100 zł

1138.

500 złotych 1919 Kościuszko PMG 65 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu
PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 54b; Lucow 593 (R1)
CENA: 200 zł
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Banknoty

Rzeczpospolita Polska 1919-1939

1139.
2 złote 1925 seria E PMG 58 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 58 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny i rzadki egzemplarz
w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć
i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.
Miłczak 60; Lucow 705 (R3)
CENA: 1 000 zł

1140.
10 groszy 1924 PMG 64 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 44; Lucow 701 (R2)
CENA: 300 zł

1141.
10 groszy 1924 PMG 53 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 53 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Bardzo ładny egzemplarz
i rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, delikatne zagięcia
rogów. Super prezencja.
Miłczak 44; Lucow 701 (R2)
CENA: 200 zł

1142.
20 groszy 1924 PMG 63 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 63 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo
rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany
egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających,
przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 45; Lucow 702 (R2)
CENA: 300 zł

1143.

5 groszy 1924 prawy PMG 64 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden banknot został
oceniony wyżej przez firmę PMG. Banknot w gradingu PMG z notą 64
oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper
Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania,
sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć.
Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 43b; Lucow 700 (R2)
CENA: 250 zł
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1144.

5 groszy 1924 prawy PMG 64 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden banknot został
oceniony wyżej przez firmę PMG. Banknot w gradingu PMG z wysoką notą
64 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper
Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania,
sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po
prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 43b; Lucow 700 (R2)
CENA: 250 zł

1145.
5 groszy 1924 lewy PMG 63 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 63 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 43a; Lucow 700 (R2)
CENA: 250 zł

1146.
1 grosz 1924 lewy PMG 67 EPQ (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot z dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 42eL; Lucow 695 (R1)
CENA: 300 zł

1147.

1 grosz 1924 prawy PMG 65 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu
PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 42aP; Lucow 696 (R1)
CENA: 200 zł

1148.
1 grosz 1924 lewy PMG 64
Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny
papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu
dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 42dL; Lucow 695 (R1)
CENA: 200 zł
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1149.

1 grosz 1924 prawy PMG 58 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 58 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny i rzadki egzemplarz
w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć
i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.
Miłczak 42eP; Lucow 696 (R1)
CENA: 200 zł

1150.

20 złotych 1936 PMG 66 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu
PMG z wysoką notą 66 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 76; Lucow 686 (R)
CENA: 100 zł

Okupacja niemiecka - Generalna Gubernia

1151.

100 złotych 1934 z nadrukiem PMG 55 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej. Niższa nota to dopiero PMG50. Fałszerstwo nadruku
(Miłczak typ III). Banknot w gradingu PMG z notą 55 oraz dopiskiem:
wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny
i rzadki egzemplarz w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone
rogi, brak zagięć i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania.
Super prezencja.
Miłczak 90c; Lucow 762 (R4)
CENA: 400 zł

Bank Polski na emigracji

1152.

SPECIMEN 50 złotych 1939 PMG 65 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu
PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru –
EPQ (Exceptional Paper Quality). Trzykrotnie perforowany. Numeracja
zerowa, bez serii. Bardzo rzadki wzór w doskonałym stanie zachowania.
Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny
papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu
dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 88 Wc; Lucow (R8)
CENA: 3 500 zł

1153.

SPECIMEN 20 złotych 1939 PMG 66 EPQ

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Na górnym marginesie
naniesiony ołówkiem nr F 11339. Banknot w gradingu z bardzo wysoką
notą 66 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional
Paper Quality). Trzykrotnie perforowany. Numeracja zerowa, bez serii.
Bardzo rzadki wzór w doskonałym stanie zachowania. Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miczak 87 Wc; Lucow 1055 (R8)
CENA: 4 000 zł
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1154.

50 złotych 1944 seria AC ...obowiązkowym PMG 64 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PMG. Typ banknotu z napisem
"obowiązkowym". Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64
oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper
Quality).
Miłczak 110; Lucow 1098 (R5)
CENA: 500 zł

1155.
20 złotych 1944 seria Ap ...obowiązkowe PMG 64
Typ banknotu z napisem "obowiązkowe". Piękny egzemplarz i bardzo
rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany
egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających,
przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 116c; Lucow 1122 (R2)
CENA: 400 zł

1156.

10 złotych 1944 seria Ao ...obowiązkowe PMG 64 EPQ
Typ banknotu z napisem "obowiązkowe". Banknot w gradingu PMG
z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 115a; Lucow 1115a (R3)
CENA: 200 zł

1157.

5 złotych 1944 seria CE ...obowiązkowym PMG 64 EPQ

Duga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PMG. Typ banknotu z napisem
"obowiązkowym". Banknot w gradingu z wysoką notą 64 oraz dopiskiem:
wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny
egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier,
idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla
najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 107; Lucow 1089 (R3)
CENA: 200 zł

1158.

1.000 złotych 1946 seria P PMG 66 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu PMG
z bardzo wysoką notą 66 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 122a
CENA: 600 zł
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1159.
50 złotych 1946 seria M PMG 64
Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny
papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu
dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.

Miłczak 128b; Lucow 1197 (R3)
CENA: 600 zł

1160.
5 złotych 1946 PMG 64 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 125; Lucow 1182 (R1)
CENA: 100 zł

1161.
500 złotych 1947 seria B4 PMG 58 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 58 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny i rzadki egzemplarz
w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć
i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.
Miłczak 132d; Lucow 1229 (R4)
CENA: 400 zł

1162.

500 złotych 1948 seria BU PMG 67 EPQ

Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Tylko jeden egzemplarz
został oceniony wyżej przez firmę PMG. Banknot w gradingu PMG
z bardzo wysoką notą 67 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Miłczak 140d; Lucow 1309 (R)
CENA: 400 zł

1163.
WZÓR 20 złotych 1948 seria KE PMG 64 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 137 WI; Lucow 1266 (R4)
CENA: 100 zł
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1164.
10 złotych 1948 seria P PMG 65 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 136A; Lucow 1253 (R2)
CENA: 400 zł

1165.
10 złotych 1948 seria AW PMG 65 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 136b; Lucow 1253 (R2)
CENA: 400 zł

1166.
10 złotych 1948 seria C PMG 65 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 136A; Lucow 1253 (R2)
CENA: 400 zł

1167.
5 złotych 1948 seria BA PMG 66 EPQ
Banknot w gradingu PMG z bardzo wysoką notą 66 oraz dopiskiem:
wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny
egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier,
idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla
najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 135c; Lucow 1246 (R2)
CENA: 300 zł

1168.
WZÓR 5 złotych 1948 seria AL PMG 65 EPQ
Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Numeracja AL 1234567.
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality).Piękny egzemplarz
i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie
zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej
wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 135 Wd; Lucow 1246 (R2)
CENA: 500 zł
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1169.

SPECIMEN WZÓR 1.000 złotych 1962 Kopernik
seria A0000000 PMG 64 EPQ (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz ogradowany
przez firmę PMG. Wyjątkowo rzadko spotykany WZÓR. Banknot
w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo
rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany
egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających,
przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 141A
CENA: 6 000 zł

1170.
200.000 złotych 1989 seria A PMG 64 EPQ
Banknot wycofany z obiegu po roku kursowania ze względu na liczne
fałszerstwa (brak zabezpieczeń). Banknot w gradingu PMG z wysoką notą
64 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper
Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania,
sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po
prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Miłczak 177; Lucow 1518 (R3)
CENA: 100 zł

Wolne Miasto Gdańsk / Danzig 1922-1938

1171.
Gdańsk 10.000 marek 1923 PMG 64
Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny
papier, idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu
dla najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.

Miłczak G8
CENA: 400 zł

1172.
Gdańsk Kriegs-Geld 20 marek 1918 PMG 58 EPQ
Banknot w gradingu PMG z notą 58 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość
papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality). Bez znaku wodnego, druk
brązowy. Z pieczęcią Ungültig na stronie odwrotnej. Piękny i rzadki
egzemplarz w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi,
brak zagięć i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania.
Super prezencja.
Pick 8d; Jabł. 3721; Ros. 787.a
CENA: 600 zł
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1173.

50 fenigów 1919 PMG 66 EPQ (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu PMG
z wysoką notą 66 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Piękny egzemplarz i bardzo rzadki w takim
stanie zachowania, sztywny papier, idealnie zachowany egzemplarz,
brak złamań i zgięć. Po prostu dla najbardziej wymagających, przepiękny.
Idealna prezencja.
Pick 11; Ros. 790; Jabł 3724
CENA: 100 zł

1174.
50 fenigów 1919 PMG 64 EPQ
Banknot w gradingu PMG z wysoką notą 64 oraz dopiskiem: wyjątkowa
jakość papieru – EPQ (Exceptional Paper Quality).
Pick 11; Ros. 790; Jabł. 3724
CENA: 100 zł

Getto Łódź 1940-1944

1175.

Getto Łódź 20 Marek 1940 PMG 64
Druk w kolorze zielonym, bez oznaczenia serii, bez znaku wodnego,
numeracja 6-cio cyfrowa, numerator typu pierwszego, późniejsza emisja.
Wysokie nominały banknotów Getta występują na rynku kolekcjonerskim
niezwykle rzadko – doskonała okazja do uzupełnienia kolekcji. Piękny
egzemplarz i bardzo rzadki w takim stanie zachowania, sztywny papier,
idealnie zachowany egzemplarz, brak złamań i zgięć. Po prostu dla
najbardziej wymagających, przepiękny. Idealna prezencja.
Sarosiek GŁ6
CENA: 400 zł

1176.
Getto Łódź 5 Marek 1940 PMG 65 EPQ (MAX)
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Banknot w gradingu PMG
z wysoką notą 65 oraz dopiskiem: wyjątkowa jakość papieru – EPQ
(Exceptional Paper Quality). Późniejsza emisja, bez oznaczenia serii, bez
znaku wodnego, numeracja 6-cio cyfrowa, numerator typu pierwszego.
Sarosiek GŁ4a
CENA: 600 zł

1177.
Getto Łódź 5 Marek 1940 PMG 58
Późniejsza emisja, bez oznaczenia serii, bez znaku wodnego, numeracja
6-cio cyfrowa, numerator typu pierwszego. Piękny i rzadki egzemplarz
w takim stanie zachowania, minimalnie zaokrąglone rogi, brak zagięć
i złamań. Banknot prawie w idealnym stanie zachowania. Super prezencja.
Sarosiek GŁ4a
CENA: 300 zł
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OGŁOSZENIE I WARUNKI AUKCJI

13. Przedmioty aukcyjne, których autentyczność jest gwarantowana

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Numizmatyczny Michał

przez Organizatora wydawane są nabywcy wraz z Gwarancją

Niemczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67 pawilon 22, 00-871

Autentyczności wystawianym przez Antykwariat Numizmatyczny

Warszawa, NIP 113-271-52-51 REGON 147319064
2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych
na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży

Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do
obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w
przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem.
Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek

pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a

urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Gwarancji

licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator

Autentyczności.

będzie Sprzedającym.

14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed

3. Aukcja odbywa się w internecie za pośrednictwem strony licytacji

rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli

www.aukcjamonet.pl
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja,
jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji.

i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące
cech fizycznych licytowanych przedmiotów, ich wartości lub stanu
przyjmowane będą przez Organizatora w formie pisemnej przed
rozpoczęciem aukcji. Z chwilą rozpoczęcia aukcji jakiekolwiek

5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, przyznawany jest kredyt

zastrzeżenia nie będą uwzględniane.

wydatków, czyli maksymalna kwota, jaką klient jest skłonny wydać

15. Udział w aukcji można brać również składając pisemną ofertę

podczas całej aukcji. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą

drogą faksu, w formie elektronicznej przez e–mail jak również „na

akceptowane.

żywo przez Internet” po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej

6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.

www.aukcjamonet.pl. Oferta udziału w aukcji powinna zawierać
wszystkie dane identyfikacyjne Licytującego oraz numery i nazwy
przedmiotów, które mają być licytowane wraz z limitami cenowymi,
za które Licytujący wyraża chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie

7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie

oferty jest równoznaczne ze złożeniem oferty na zakup.

Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego

16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane

lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości

do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi

będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.

odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z

8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub
chcący licytować na żywo (on-line), zobowiązani są do wpłaty na
firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% ceny startowej.

wyższymi notami.
17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku
znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem
zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl

Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk może odstąpić od

18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę

żądania wpłacenia wadium jeżeli klient jest znany.

aukcyjną w wysokości 15% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera

9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób

podatek VAT.

trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością

19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za

Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek
właścicieli licytowanych przedmiotów.
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym

wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę organizacyjną (dalej:
Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z
wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje
bankowe oraz systemów płatności internetowych).

lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób

20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia

trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem

ceny startowej przed zakończeniem aukcji.

przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.

21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących

11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących

stopni przebicia:

się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się
wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.
12. Ceny przedmiotów aukcyjnych opisane w katalogu, są cenami
startowymi. Każdy przedmiot aukcyjny jest dokładnie opisany w
katalogu dostępnym na www.aukcjamonet.pl. Katalog nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Cena od

Cena do

Przebicie o

200 zł
500 zł
1000 zł
10000 zł
100000 zł

200 zł
500 zł
1000 zł
10000 zł
100000 zł
-

10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
1000 zł
5000 zł

ANNOUNCEMENT AND TERMS OF AUCTION
22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w

1. The auction is organised by Antykwariat Numizmatyczny Michał

katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie

Niemczyk with its registered office in Warsaw, 67, Żelazna Street,

Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna

Hall 22, 00-871 Warsaw, tax ID 113-271-52-51, company ID 147319064.

zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej

2. The Organiser acts as the owner of items listed for auction or as an

numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty

intermediary for the sale agreement between the owner of the items

za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w

(the Seller) and the bidders (the Buyer), which does not exclude the

imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje

possibility that the Organiser can act as the Seller.

naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.

3. The auction take place in the Internet: www.aukcjamonet.pl

23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za

(eLive auction).

wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem,

4. The condition for participating in the auction is registration which

a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.

means acceptance of the terms of this auction.

24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu

5. The client (bidder) is granted individual credit (limit of expenses);

po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.

the offers higher than this limit/credit will not be accepted.

25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu

6. The persons that can participate in the auction are the following:

ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę
w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości osób biorących
udział w licytacji dotyczących wysokości ceny.
26. W przypadku gdy licytowane przedmioty są własnością osób
trzecich Organizator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne tych
przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych i fizycznych
wylicytowanych przedmiotów kierowane są do Sprzedającego.
27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu
polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W
przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków
sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą
ma wersja polska.
28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:

a natural person, a legal person or an organisational unit without
legal personality, which the law recognises as having legal capacity,
hereinafter referred to as a Bidder.
7. All and any persons taking part in the auction agree to submit to
the Organiser an identity document in the form of an identity card or
passport. The presentation of an identity document shall be provided
in order to participate in the auction.
8. Customers without references or know by Company, made a written
offer or wishing to bid live (on-line), they are obliged to pay to the
Company’s bank account deposit in the amount of 20% of the start
price. Antykwariat Numizmatyczny Michał Niemczyk may refrain
from demanding deposit payment if the customer is known.
9. Auction objects which are the subject of the auction are the property
of the Organiser or any third party. If the auctioned items are not the
property of the Organiser, the auction shall be carried out on behalf
and for the account of the owners of the auctioned items.
10. All and any persons taking part in the auction can act on their

29. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość
jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe

own behalf or by proxies. Bidders who act on behalf of a third party
or an institution can take part in the auction, under the condition of
submitting relevant credentials and authorisations.
11. The Organiser guarantees the authenticity of the items described

po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra

in the catalogue, unless it is expressly stated in the description of the

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

item that this guarantee is not given.

30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania

12. Auction prices described in the catalog are starting prices. Each

niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.

item auction is accurately described in the directory accessible to www.

31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia

aukcjamonet.pl. The directory does not constitute an offer within the

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U.

meaning of the Civil Code.

z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz

13. Auction items of which authenticity is guaranteed by the

rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.

Organiser shall be issued to the Buyer, together with a Confirmation
of Authenticity issued by Antykwariat Numizmatyczny Michał
Niemczyk. This document is intended to be marketed only together
with the item. The document is invalid if it is not accompanied by
the item described therein. It is forbidden to draw up, reproduce by
the means of any technical devices and market a Confirmation of
Authenticity.

14. Customers participating in the auction may view the items before

25. The bidding ends when the Auctioneer quotes the price three times

the auction, and therefore will be treated as if they had seen and

and hits the hammer. The auctioneer has the right to requote the price

studied the status of objects. Any dispute concerning the physical

in case of any doubts related to the price amount declared by persons

characteristics of the auctioned items, their value or condition will be

participating in the auction.

accepted by the Organizer in writing before the auction. With begining

26. If the auctioned items are owned by third parties, the Organiser shall

of the auction any objections will not be considered.

not be liable for physical and legal defects of these items. All warranty

15. Participation in the auction can be taken also by submitting a written

claims concerning legal and physical defects of the auctioned items

bid via fax, in electronic form by e-mail as well as "live via the Internet"

shall be addressed to the Seller.

after the registration on the website www.aukcjamonet.pl. Offer for

27. This announcement and terms of auction shall be governed by

the auction should contain all the identification of the bidder and the

Polish law and have been drawn up in Polish and English. In case of

numbers and names of items to be auctioned, along with pricing limits,

any discrepancy in the content of the different language versions, the

for which the bidder is willing to purchase items. Sent information

Polish version shall prevail.

with the offer is the submission of an offer to buy.

28. All and any fees and charges shall be paid to the Company’s bank

16. Information about the highest grading notes are checked up to

account:

three months before the auction. The organizer is not responsible for
the appearance of new objects with higher notes.
17. The customer has the right to cancel the purchase only in case of
significant non-compliance of auctioned item described in the directory
www.aukcjamonet.pl
18.To the final sale price, the Organiser will add an organisational

29. Also, please remember that, in accordance with art. 51 paragraph 1

fee of 15% of the hammer price. The fee includes VAT.

section 13 of the Act of 23 July 2003 on the Protection and Conservation

19. The buyer is obliged to pay the Organiser price for the auctioned

of Monuments (Journal of Laws of 2003 No. 162, item 1568) numismatic

items plus organizational fee (later: the Remuneration) and pay all costs

collections the value of which exceeds 16,000 PLN may be exported

associated with shipping auctioned items and the cost of payments

abroad on a permanent basis only after obtaining a one-off permit

(bank fees and online payment systems).

issued by the minister responsible for culture and national heritage.

20. The Organiser has the right to increase or decrease the starting

30. The Organiser reserves the right to change or cancel this

price before the end of the auction.

announcement and terms of auction until the day of the auction.

21. The Organiser shall carry out the bidding according to the following

31. This document is a work within the meaning of the Act of 4 February

bid increments:

1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2006 No. 90,

price from

price to

bidding increments

200 zł
500 zł
1000 zł
10000 zł
100000 zł

200 zł
500 zł
1000 zł
10000 zł
100000 zł
-

10 zł
20 zł
50 zł
100 zł
1000 zł
5000 zł

22. A Bidder who bids for items described in the catalogue is required
to pay the Remuneration in Polish Zloty within 7 days from the day of
the auction. The amount due shall be paid in cash or to the Organiser’s
account number indicated below. Should the Bidder fail to pay for
the auctioned items, the Organiser shall have the right, on behalf of
the Seller, to withdraw from the concluded sale agreement or will be
charged interest for each day of delay.
23. It is possible to postpone the term of payment for auctioned items
under a contract between the Organiser and the Bidder, in which the
term of payment is expressly defined.
24. The items bid at the auction shall be issued to the Bidder after the
latter pays the Remuneration.

item. 631). It is forbidden to copy, reproduce and distribute its content
for commercial use.

