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Falerystyka

- była ogromną pasją Jerzego VI i domeną przedwojennych europejskich kolekcjonerów. Przez lata 
pozostająca w cieniu rozległego rynku numizmatycznego, obecnie budzi zainteresowanie coraz szerszego 
grona, a gabloty niejednego gabinetu czy kancelarii prawnej znów zapełniać zaczynają wojskowe dokumenty, 
militaria i - najrzadsze ze wszystkich - odznaki.

17 września, podczas Aukcji 35 Premium, będziemy mieli zaszczyt zaprezentować Państwu drugą część 
liczącej ponad 120 pozycji kolekcji wojskowych odznak, gromadzonej latami z niezwykłą starannością 
przez Ryszarda Myśliwca - pasjonata o niezrównanej wiedzy, szczególnie rozmiłowanego w okresie 
II Rzeczpospolitej.

Mając na uwadze, że na polskim rynku numizmatycznym notowanych byto dotychczas rocznie od 
kilkunastu do kilkudziesięciu odznak, czerwcowa aukcja stanowić będzie pewne otwarcie, zarówno pod 
względem opracowywania informacji o poszczególnych pozycjach, jak i okazji do rozbudowania zbiorów 
numizmatycznych o autentyczne pamiątki polskiego wojska, stanowiące jednocześnie niewątpliwe dzieła 
międzywojennego rzemiosła.

Przygotowując si do aukcji pierwszej części prezentowanego zbioru, uświadomiliśmy sobie podczas rozmów 
w gronie kolekcjonerów, jak niezmierzona praca włożona została w skompletowanie tak rzadkich okazów w 
pięknych stanach zachowania w okresie powojennym, kiedy nie byto przecież ani internetowych serwisów 
aukcyjnych, ani nawet powszechnego dostępu do telefonu!
Wbrew pozorom, zbudowanie kolekcji tak rzadkich walorów w obecnych czasach również nie uchodziłoby za 
zadanie łatwe i to niezależnie od tego, jak wysokim dysponowalibyśmy budżetem.

Międzywojennych odznak pułkowych odnaleźć można w kolekcjonerskim obiegu znacznie mniej niż monet, 
co pozwala wnioskować, ze ich wartość rynkowa będzie w najbliższym czasie prosta. Wartość historyczną 
natomiast docenić możemy, czytając o losach poszczególnych jednostek, nierzadko stających do walki z 
przeciwnikiem o tak znaczącej przewadze liczebnej, ze setki polskich żołnierzy nie wróciły z tych starć do 
garnizonu.

Kolekcjonerom numizmatów, pasjonatom falerystyki i wojskowości, inwestorom oraz miłośnikom historii 
życzę powodzenia podczas nadchodzącej aukcji oraz, być może, nowej wartościowej pasji,

Michał Niemczyk



Ryszard Myśliwiec

W świecie kolekcjonerów polskich odznak i odznaczeń wojskowych to postać legendarna.
Ryszard Myśliwiec urodził si w 1937 roku w Łodzi. Ojciec Henryk był malarzem, co pewnie w jakimś 
stopniu miało wpływ na umiłowanie syna do pięknych przedmiotów oraz rozbudzenie w nim pasji 
zbieracza. Matka Zofia była córką nauczyciela, który za przekazywanie nieprzełamanej historii Polski 
w okresie zaborów został wyrzucony ze szkoły w Łodzi i zesłany na prowincji do pracy w niewielkim 
wiejskim ośrodku. Dziadek właśnie oraz stryj - walczących w bitwach I wojny światowej - rozbudzili 
w nim pasję do historii wojskowości, w szczególności legionów polskich i odznaczeń wojskowych.

Ryszard Myśliwiec od najmłodszych lat interesował się historią, głownie dziejami Polski i jej sił zbrojnych, 
a w szczególności II Rzeczpospolitej i jej sławnymi pułkami, nie pomijając jednakże innych jednostek 
przedwojennej armii i marynarki polskiej. To ich odznaczenia i odznaki zaczął zbierać w młodości,  
stając się przez lata  posiadaczem kolekcji, którą śmiało można nazwać jedną z największych 
i  najbardziej kompletnych. Wiedza, jaką dysponował na temat historii każdego z eksponatów, nie 
ograniczała się  jedynie do wojskowych faktów historycznych, ale obejmowała również technologie 
oraz sposób wytwarzania. Jako ze z zawodu był grawerem-jubilerem, szczegółowość zgromadzonych 
przez niego informacji wzbudzała szacunek nie tylko kolegów z klubu kolekcjonerów, ale także osób 
związanych profesjonalnie z tematem, ekspertów oraz kustoszy muzeów.

Nie ograniczając się wyłącznie do omawianej dziedziny, Ryszard Myśliwiec regularnie uczęstniczył 
w giełdach oraz targach staroci, na czele z ulubionym Jarmarkiem Dominikańskim, w którym przez 
wiele lat brał udział jako stały wystawca. Na jego stanowiskach znaleźć można było oprócz gablot 
z odznakami, znaczkami sportowymi i odznaczeniami, zabytkowe zegarki, monety, banknoty, 
papiery wartościowe oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, o których opowiadał z ekspercką wiedzą. 
Reputacja i szacunek środowiska polskich kolekcjonerów dla jego rozeznania, uczciwości i rzetelności 
obejmują całokształt jego zainteresowań i świadczą o jego wybitnej osobowości. Ryszard Myśliwiec 
zmarł 24 lutego 2019 r., pozostawiając jeden z najwyżej cenionych zbiorów falerystycznych w Polsce.

W niniejszym katalogu przedstawione zostały wybrane pozycje spośród odznak 
wojskowych oferowanych w ramach aukcji czerwcowej. Bogaty zbiór falerystyczny 
pana Ryszarda Myśliwca licytowany będzie podczas pięciu następujących kolejno aukcji 
w sezonie 2022 / 2023.

Wszystkie pozycje z części I i II zbioru zamieszczone zostały w katalogu internetowym na 
platformie Aukcjamonet.pl.



2728 | II RP. Odznaka 1 Pułk Artylerii Najcięższej, Warszawa –
RZADKOŚĆ
Odznaka w kształcie krzyża maltańskiego, emaliowanego na biało. W centrum
gorejąca bomba otoczona wieńcem laurowym na tle skrzyżowanych luf armatnich. Na
ramionach wpisane inicjały i nr pułku: „1 PAN”. Odznaka dwuczęściowa, noszona przez
oficerów i podoficerów, wykonana w warsztacie Wiktora Gontarczyka, w Warszawie.
Nakrętka sygnowana: GONTARCZYK / WARSZAWA / UL. MIODOWA 19.,
przemieszczanie po słupku prawidłowe.  Odznaka w stanie dobrym. Zarysowania i
zabrudzenia emalii. Niezmiernie rzadka pozycja. Sawicki, Wielechowski str. 289  
CENA: 2 500 zł

2729 | II RP. Odznaka 2 Pułk Strzelców Konnych, Hrubieszów
Odznaka w kształcie proporczyka pokrytego zieloną i czerwoną emalią oraz
chabrowym paskiem, na którym nałożona odznaka Armii Polskiej we Francji. Odznaka
w wersji oficerskiej, wykonana w tombaku srebrzonym. Nakrętka sygnowana:
STANISŁAW REISING / WARSZAWA / NIECAŁAN. Słupek lekko przekrzywiony. Emalie
miejscowo spękane, ogólny stan przedmiotu dobry. Sawicki, Wielechowski str. 212-
213 

 CENA: 800 zł

2730 | II RP. Odznaka 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich,
Starogard
Odznaka w kształcie krzyża Orderu Virtuti Militari z ramionami emaliowanymi na biało,
ze złotymi krawędziami. W centrum nałożona czapka szwoleżerska. Odznaka w wersji
oficerskiej, wzoru pierwszego, bez dat na ramionach krzyża, z numerem i inicjałami
pułku na dolnym ramieniu. Nakrętka sygnowana: W. GONTARCZYK / WARSZAWA / UL.
MIODOWA 19. Na stronie odwrotnej brak cech probierczych. Odznaka w stanie
dobrym, emalie z drobnymi zadrapaniami. Rzadka  pozycja, sporadycznie notowana w
handlu. Sawicki, Wielechowski str. 154-157  
CENA: 1 500 zł

2731 | II RP. Odznaka 3 Pułk Strzelców Podhalańskich, srebro –
RZADKOŚĆ
Odznaka ma kształt wieńca laurowego, tło emaliowane na biało. Pośrodku tarcza z
promieniami słońca i napisem 1919 P.S.P. oraz godło Strzelców Podhalańskich z
numerem pułku. Odznaka wykonana w zakładzie Wiktora Gontarczyka, w Warszawie.
Na stronie odwrotnej cecha srebra z lat 20-tych oraz wyryty numer 50. Nakrętka
sygnowana: GONTARCZYK - WARSZAWA / MIODOWA 19, przemieszczanie po słupku
prawidłowe. Bardzo rzadka pozycja w pięknym stanie zachowania.Sawicki,
Wielechowski str. 141-143  
CENA: 2 500 zł

2732 | II RP. 3 Pułk Piechoty Legionów, Jarosław
Pułk stacjonował w Jarosławiu i wchodził w skład 2 Dywizji Piechoty Legionów. Tombak.
Odznaka oficerska, wieloczęściowa. Niebieska, biała i żółta emalia. Wzór z 1928 roku.
Nakrętka sygnowana: BRONISŁAW GRABSKI / ŁÓDŹ / ZAKĄTNA 61. Bardzo dobry stan
zachowania. Kilka niewielkich, punktowych uszkodzeń emalii. Podobny egzemplarz
sprzedany na naszej 21 aukcji na 3720 złotych.Sawicki, Wielechowski str. 28-29

 

CENA: 1 200 zł

- www.aukcjamonet.pl -



2733 | II RP. Odznaka 6 Pułk Artylerii Ciężkiej, Lwów 
Odznakę stanowi wizerunek moździerza z kołem, na którym umieszczony herb Lwowa.
Numer i inicjały pułku umieszczone na oporze moździerza i trzech pociskach. Odznaka
jednoczęściowa. Na stronie odwrotnej nabita państwowa próba srebra i imiennik
wytwórcy „WG” Wiktor Gontarczyk. Nakrętka sygnowana tym samym nazwiskiem,
przemieszczanie po słupku z lekkim luzem. Odznaka w bardzo dobrym stanie
zachowania.Sawicki, Wielechowski str. 280 

 CENA: 1 200 zł

2734 | II RP. Odznaka 6 Pułk Strzelców Podhalańskich, Sambor -
RZADKOŚĆ
Odznaka w kształcie krzyża maltańskiego z emaliowanymi na granatowo ramionami.
Na krzyż nałożona emaliowana na biało swastyka. W centrum okrągła tarcza z
inicjałami pułku: 6 PSP. Na dolnym ramieniu krzyża wpisana data utworzenia pułku: 10
XII 1918. Odznaka w wersji oficerskiej, bez cech probierczych, wykonana w warsztacie
Wiktora Gontarczyka, w Warszawie. Nakrętka sygnowana W. GONTARCZYK /
WARSZAWA / UL. MIODOWA No 19, przemieszczanie po słupku prawidłowe. Duża
rzadkość, trudno doszukać się notowań aukcyjnych. Bardzo ładny stan
zachowania.Sawicki, Wielechowski str. 146  
CENA: 1 500 zł

- www.aukcjamonet.pl -



2735 | II RP. Odznaka 7 Batalion Telegraficzny 
Odznaka w kształcie krzyża maltańskiego. W centrum godło państwowej oplecione
wieńcem laurowym. Na ramionach krzyża data utworzenia oddziału 1926 i inicjały: „7
B T”. Wersja oficerska, wykonana w tombaku srebrzonym i złoconym. Nakrętka
sygnowana: W. GONTARCZYK - WARSZAWA / MIODOWA 19. Stan przedmiotu dobry.
Emalie miejscowo spękane i porysowane. Rzadka pozycja.Sawicki, Wielechowski str.
376-377

 CENA: 800 zł

2736 | II RP. 9 Pułk Artylerii Polowej, Siedlce
Odznaka w kształcie krzyża maltańskiego, emaliowanego na biało, ze złoconymi
krawędziami. W centrum okrągła tarcza, emaliowana na biało z nałożoną miniaturą
srebrnego krzyża Ordery Virtuti Militari, na tle skrzyżowanych luf armatnich. Na
ramionach krzyża inicjały pułku: „9 PAP”. Odznaka wykonana w warsztacie Stanisława
Lipczyńskiego, w Warszawie. Nakrętka sygnowana tym samym nazwiskiem,
przemieszczanie po słupku z lekkim luzem, ale bez zacięć. Stan zachowania
przedmiotu bardzo bobry.Sawicki, Wielechowski str. 241

 CENA: 700 zł

2737 | II RP. Odznaka Żołnierska 9 Pułku Artylerii Ciężkiej -
RZADKOŚĆ
Odznaka w kształcie kwadratu, w którym krzyż skomponowany z czterech
stylizowanych Orłów. W kątach krzyża numer i inicjały pułku: „9 PAC”. W centrum
krzyża wieniec z miniaturowym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Nakrętka sygnowana:
W. GONTARCZYK / WARSZAWA / MIODOWA 19. Odznaka w wersji żołnierskiej
wykonana z blachy miedzianej. Bardzo dobry stan zachowania. Trudno doszukać się
notowań aukcyjnych.Sawicki, Wielechowski str. 283-284 

 CENA: 800 zł

2738 | II RP. Odznaka 12 Pułku Ułanów Podolskich, Białokrynica -
SREBRO
Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego nałożonego na promieniste słońce
nawiązujące do herbu Podola. W kątach krzyża umieszczone 2 proporczyki i 2 płatki.
Odznaka dwuczęściowa. Na stronie odwrotnej próba srebra, imiennik wytwórcy: A.
NAGALSKI / WARSZAWA. Nakrętka sygnowana tym samym nazwiskiem,
przemieszczanie po słupku ze sporym luzem. Odznaka w bardzo dobrym stanie
zachowania. Niewielki minus za miejscowe odpryski emalii na proporczykach. Sawicki,
Wielechowski str. 185-186  
CENA: 1 000 zł

2739 | Odznaka 15 Pułku Piechoty „Wilków”, Dęblin - RZADKOŚĆ
Odznaka jednoczęściowa w kształcie Krzyża Kawalerskiego. W kątach krzyża
wkomponowane cztery łby wilków. Pośrodku, w medalionie numer pułku 15. Na stronie
odwrotnej imiennik Wiktora Gontarczyka i państwowa cecha srebra „2”. Nakrętka
sygnowana: W. GONTARCZYK / WARSZAWA / UL. MIODOWA 19., przemieszczanie po
słupku prawidłowe. Odznaka z przetarciami, śladami noszenia. Rzadka.Sawicki,
Wielechowski str. 43-44

 CENA: 2 000 zł

2740 | II RP. Odznaka 19 Pułk Artylerii Polowej, Nowowilejka -
SREBRO
Odznaka ma kształt srebrnego Orła wzór 1927. Na piersi Orła nałożony krzyż srebrny
Orderu Virtuti Militari na tle skrzyżowanych luf armatnich. Na dolnych częściach
pociski z wpisanymi inicjałami i nr pułku: „19 PAP” oraz data utworzenia w Rosji 1
dywizjonu: „15 X 18”. Odznaka dwuczęściowa, w wersji oficerskiej. Na stronie
odwrotnej próba srebra i imiennik wytwórcy: AN - Adam Nagalski oraz nabity nr 237.
Nakrętka sygnowana: A. NAGALSKI / WARSZAWA - BIELAŃSKA 16, przemieszczanie po
słupku ze sporym luzem. Odznaka w stanie dobrym. Ślady noszenia, przetarcia.
Trudno doszukać się notowań aukcyjnych.Sawicki, Wielechowski str. 255-256  
CENA: 800 zł

- www.aukcjamonet.pl -



2741 | II RP. Odznaka 34 Pułk Piechoty w wersji oficerskiej, Biała
Podlaska – RZADKOŚĆ
Pułk stacjonował w Białej Podlaskiej i wchodził w skład 9 Dywizji Piechoty. Odznaka
pamiątkowa pułku w wersji oficerskiej. Odznaka emaliowana w kształcie krzyża,
wykonana w tombaku srebrzonym. W centralnej części tarcza z Orłem. Wersja
oficerska, wczesna, bez Krzyża VM na ramieniu krzyża. Nakrętka sygnowana: J.
MICHROWSKI GRAWER WARSZAWA NOWY ŚWIAT 15, przemieszczanie po słupki z
lekkim luzem. Ubytki, spękania emalii. Rzadka pozycja.Sawicki, Wielechowski str. 68-
69  
CENA: 300 zł

- www.aukcjamonet.pl -



2742 | II RP. 43 Pułk Piechoty Strzelców Legionu Bajończyków,
SREBRO
43 Pułk Strzelców Legionu Bajończyków stacjonował w Dubnie, 2 batalion w Brodach i
wchodził w skład 13 Dywizji Piechoty.

 CENA: 1 200 zł

2743 | II RP. 44 Pułk Strzelców Legii Amerykańskiej, Równe -
SREBRO
Srebro. Odznaka dwuczęściowa, oficerska, wzór 1930, wykonana w Warsztacie Wiktora
Gontarczyka, w Warszawie. Nakrętka sygnowana: GONTARCZYK / WARSZAWA / UL.
MIODOWA 19., przemieszczanie po słupku prawidłowe. Dobry stan zachowania
przedmiotu. Niewielkie zarysowania emalii. Rzadka odznaka.Sawicki, Wielechowski str.
86

 CENA: 1 500 zł

2744 | II RP. 45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Równe -
RZADKOŚĆ
Odznaka w kształcie krzyża nawiązującego do herbu Wołynia. Na krzyż nałożona
rycerska tarcza z pionową wstęgo w barwach narodowych, na której został wpisany nr
i inicjały pułku: „45 PSK”. Na szczycie umieszczony srebrny Orzeł państwowy wzoru
1927. Odznaka trzyczęściowa, w wersji oficerskiej, wykonana w Warsztacie Wiktora
Gontarczyka, w Warszawie. Nakrętka sygnowana: GONTARCZYK / WARSZAWA / UL.
MIODOWA 19., przemieszczanie po słupku prawidłowe. Na stronie odwrotnej wyryty nr
686. Emalie spękane, z miejscowymi odpryskami. Rzadkość nawet w tym stanie
zachowania.Sawicki, Wielechowski str. 87  
CENA: 2 000 zł

2745 | II RP. Odznaka 53 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych -
Stryj - RZADKOŚĆ
Odznaka ma kształt prostego krzyża, emaliowanego na biało z pozłacanymi
krawędziami. W środku krzyża na romb nałożony srebrny Orzeł. Całość opleciona
zielonym wieńcem laurowym, na którym wpisane inicjały i numer pułku oraz
miniaturka trąbki strzeleckiej. Odznaka w wersji oficerskiej, wykonana w srebrze. Na
stronie odwrotnej cecha srebra i imiennik wytwórcy JM. Nakrętka sygnowana: J.
MICHROWSKI / GRAWER / WARSZAWA / NOWY ŚWIAT 15. Odznaka w dobrym stanie
zachowania. Drobne ryski na emaliach. Bardzo rzadka pozycja.Sawicki, Wielechowski
str. 352  
CENA: 1 500 zł

2746 | II RP. Odznaka 65 Starogardzki Pułk Piechoty, Grudziądz
Odznaka w kształcie krzyża kawalerskiego, z ramionami pokrytymi granatową emalią,
ze złoconymi krawędziami. W centrum nałożony złotym wieniec, w którym stylizowany
Orzeł jagielloński. Odznaka dwuczęściowa, w wersji oficerskiej, wykonana w tombaku
złoconym, łączona za pomocą dwóch drutów. Nakrętka sygnowana: M N I R K /
WARSZAWA, przemieszczanie po słupku ciężkie. Stan przedmiotu bardzo dobry.
Drobne ryski na emaliach. Bardzo rzadka pozycja.Sawicki, Wielechowski str. 109-110  

CENA: 1 800 zł

2747 | II RP. Odznaka 67 Pułku Piechoty Wielkopolskiej -
Brodnica
Odznaka w kształcie krzyża maltańskiego, pokrytego granatową i żółtą emalią. W
centrum medalion ze stylizowanym numerem pułku. Odznaka w tombaku srebrzonym,
prawdopodobnie wykonana w zakładzie Bronisława Grabskiego. Nakrętka sygnowana
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE / BR. GRABSKI / ŁÓDŹ / KPT. POGONOWS- KIEGO 61. Stan
odznaki dobry.Sawicki, Wielechowski str. 112-113

- www.aukcjamonet.pl -



CENA: 700 zł

 

2748 | II RP. Odznaka 70 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, Pleszew
- SREBRO
Odznaka w kształcie krzyża kawaleryjskiego z wcięciami na rogach. W centrum krzyża
medalion z emaliowanym na biało godłem państwowym (wzór 1927). Na ramionach
emaliowanych na biało, srebrne napisy: 12 P STRZ. WLKP. 70 P.P. Na stronie odwrotnej
państwowa cecha srebra, oznakowania wykonawcy - Adama Nagalskiego oraz wyryty
numer 331. Nakrętka niesygnowana, przemieszczanie po słupku prawidłowe. Odznaka
w dobrym stanie zachowania ze śladami noszenia.Sawicki, Wielechowski str. 116

 CENA: 1 200 zł

- www.aukcjamonet.pl -



2749 | II RP. 74 Górnośląski Pułk Piechoty, Lubliniec - SREBRO
Odznaka w kształcie zbliżonym do Krzyża Walecznych, z ramionami emaliowanymi na
biało, z mosiężnym obramowaniem. Na środku krzyża, na złotej tarczy czarny Orzeł
dolnośląski. Na ramionach krzyża nr i inicjały pułku oraz daty najważniejszych bitew
(pod Postawami i pod Przetyczą). Odznaka jednoczęściowa, w wersji oficerskiej. Na
stronie odwrotnej próba srebra i A. NAGALSKI,SKA. 

 CENA: 1 500 zł

2750 | II RP. Odznaka Front Litewsko-Białoruski
Odznaka Frontu Litewsko-Białoruskiego. Emalie spękane, z nieudolną próbą naprawy.
Na stronie odwrotnej manipulacje w okolicach słupka. Stan odznaki przyzwoity.
Nakrętka dobierana.Sawicki, Wielechowski str. 630-633

 CENA: 250 zł

2751 | II RP. Odznaka Sołtysa
Na stronie odwrotnej sygnatura: BR. ŁOPIEŃSCY / WARSZAWAŚlady dawnego
czyszczenia. Ogólny stan dobry.Sawicki „Znaki funkcyjne” str. 133-135

 CENA: 120 zł

2752 | II RP. Odznaka funkcyjna Sądy Królewsko - Polskie –
RZADKOŚĆ
Odznaka jednoczęściowa tłoczona z blachy mosiężnej. Nakrętka sygnowana: S.
LIPCZYŃSKI / GRAWER / WARSZAWA / 149 MARSZAŁKOWSKAStan dobry, lekkie
przetarcia farby. Niezwykle efektowne odznaczenie pokaźnych rozmiarów.

 CENA: 700 zł

2753 | II RP. Papierośnica z aplikacjami, srebro - PIĘKNA
Wewnątrz nabite wczesne, warszawskie cechy srebra „3” oraz imiennik wytwórcy KM
(Krupski Matulewicz) Warszawa. Aplikacje umieszczone na stronie głównej i na
rantach. Wiele znaków herbowych, dwie miniaturki polskich i rosyjskich odznak.
Piękna, precyzyjna robota. Wyjątkowy przedmiot.

 CENA: 7 000 zł Stan: zbliżony do idealnego

2754 | Miniaturka odznaki Automobilklub Polski
Automobilklub Polski złożony w 1909 roku.Miniaturka na klapę marynarki. Na stronie
odwrotnej nr 897.Stan dobry.

 CENA: 30 zł

2755 | II RP. Odznaka Związek Rezerwistów
Mosiądz srebrzony. Odznaka w kształcie ośmioramiennej gwiazdy. Na gwieździe tarcza
z niebieską emalią i z napisem HONOR I OJCZYZNA oraz żółtą emalią z dużą czerwono
emaliowaną literą R i małym orzełkiem państwowym.Stan zachowania dobry.
Miejscowe uszkodzenia emalii.Sawicki, Wielechowski str. 605

 CENA: 120 zł
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2756 | II RP. 1 Dywizjon Pomiarów Artyleryjskich
Emalie miejscami spękane, ślady noszenia, przetarcia i zabrudzenia. Bardzo rzadka
pozycja, sporadycznie notowana w handlu.Sawicki, Wielechowski str. 296-297

 CENA: 1 200 zł

2757 | II RP. Odznaka Korpus Ochrony Pogranicza, srebro –
RZADKOŚĆ
Odznaka podoficerska, tombak srebrzony, emalia. Dwuczęściowa, Słupek, nakrętka
Reising, Warszawa. Odznaka pamiątkowa KOP, wzór 1930. Państwowe cechy srebra
„2”, inicjały SR. (St. Reising). Bardzo dobry stan zachowania przedmiotu.

 CENA: 1 000 zł

2758 | II RP. Odznaka pamiątkowa Szkoły Podoficerskiej dla
Małoletnich nr 3, Krosno - RZADKOŚĆ
W trójkątnej tarczy emaliowanej, w centrum tarcza słoneczna i wiązka promieni na
nich skrzyżowane dwa karabiny w wieńcu laurowym, nad cyfra 3, na dole otwarta
książka. Nakrętka sygnowana BR. GRABSKI ŁÓDŹ, przemieszczanie po słupku
miejscami ciężkie. Manipulacje przy nasadzie słupka, lekko zapiłowana krawędź
odznaki. Ogólny stan dobry. Rzadka pozycja. Sawicki, Wielechowski str. 454

 CENA: 1 500 zł

2759 | II RP. Odznak 1 i 2 Morski Batalion Strzelców - Wejherowo
- Gdynia - RZADKOŚĆ
Odznaka w kształcie krzyża pokrytego żółtą i granatową emalią. W środku krzyża
tarcza z zarysem lądu i morza oraz pionowo ustawionym mieczem i godłem
państwowym (wzór 1927). Na stronie odwrotnej wyryte 1 / 74 / B. / M. Nakrętka
niesygnowana, przemieszczanie po słupku prawidłowe. Odznaka w stanie dobrym,
wykonana w warsztacie Wiktora Gontarczyka w Warszawie. Niezwykle rzadka pozycja.
Sawicki, Wielechowski str. 150

 CENA: 1 500 zł

2760 | II RP. Wyższa Szkoła Wojenna, Warszawa
Odznakę stanowi Orzeł Polski siedzący na inicjałach SG (skrót od sztab Generalny),
całość w wieńcu laurowo-dębowym. Odznaka dwuczęściową, wykonana w tombaku
srebrzonym. Na stronie odwrotnej wyryte: 1927-1929 / Por. Dąbrowski. Nakrętka
sygnowana: GONTARCZYK - WARSZAWA / MIODOWA 19, przemieszczanie po słupku
prawidłowe. Rzadka odznaka w ładnym stanie zachowania.Sawicki, Wielechowski str.
394-395

 CENA: 1 200 zł

2761 | Krzyż Rokitiański 1917 - RZADKOŚĆ
Krzyż przytwierdzony do wieńca czterema nitami z czego 2 z nich ukruszone,
najpewniej od noszenia na mundurze. Egzemplarz sprzedawany na naszej aukcji jest
identyczny z odznakami nadaniowymi z tym, że nie posiada wygrawerowanego
nazwiska, ani numeru.

 CENA: 9 000 zł

2762 | II RP. Nieznana odznaka 3 Pułku Strzelców Konnych -
RZADKOŚĆ
Bardzo ciekawa i nieznana odznaka kawalerii z okresu II Rzeczpospolitej. Egzemplarz
ten pochodzi ze znanego krakowskiego zbioru, który rozproszył się kilkanaście lat
temu. 
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CENA: 5 000 zł
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2763 | II RP. Medal srebrny Mistrzowi Pływackiemu pułku 1928 r
- A. Nagalski
Medal srebrny sygnowany imiennikiem wytwórcy A. Nagalski oraz państwową puncą
srebra. Ciekawy przedmiot historyczny.

 CENA: 100 zł Stan: 2+

2764 | II RP. Medal - Józef Piłsudski
Medal z zawieszką autorstwa Józefa Aumillera z popiersiem w lewo Józefa Piłsudskiego
w lewo. Biały metal, stan dobry. Strzałkowski 678

 CENA: 100 zł Stan: 2-/3+

2765 | II RP. Klamra do pasa Mennica Państwowa, Warszawie 
Przedmiot bardzo rzadko spotykany na aukcjach.Stan dobry. Na odwrocie godło
państwowe i znak Mennicy Państwowej. Brąz srebrzony.

 CENA: 250 zł

2766 | II RP. Orły, medaliki, pieczęć, zestaw 13 sztuk
Zróżnicowany zestaw 13 przedmiotów z okresu II związanych z wojskowością.

 CENA: 200 zł

2767 | II RP. Odznaka Strzelec Wyborowy
Stan odznaki bardzo dobry.  Nakrętka dobierana, przemieszczanie po słupku ciężkie.
 Sawicki, Wielechowski str. 598-599

 CENA: 120 zł

2768 | Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari – wtórnik
Wtórnik wykonany prawdopodobnie w zakładzie Józefa Panasiuka.

 CENA: 100 zł

2769 | Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari – wtórnik
Wtórnik wykonany prawdopodobnie w zakładzie Józefa Panasiuka.

 CENA: 100 zł
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2770 | Krzyż Złoty Orderu Virtuti Militari – wtórnik
Wtórnik wykonany prawdopodobnie w zakładzie Józefa Panasiuka.

 CENA: 100 zł

2771 | Zestaw odznaczeń i dokumentów po oficerze II RP,
żołnierzu PSZnZ. Janie Knapiku - RZADKOŚĆ
Duży zbiór odznak, miniaturek, naszywek, legitymacji do odznak, nieśmiertelników,
dokumentów oraz prywatnych fotografii po oficerze II RP, żołnierzu Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie, podporucznik Janie Knapiku.

 CENA: 3 000 zł

2772 | PRL. Zestaw 3 Orłów
Przy jednym orle urwane mocowanie.

 CENA: 30 zł

2773 | PRL. Odznaka Wzorowy Cekaemista 
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego.Biały metal.
Delikatnie porysowana emalia. Stan dobry.

 CENA: 100 zł

2774 | PRL. Odznaka Wzorowy Strzelec Wyborowy
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego.Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2775 | PRL. Odznaka Wzorowy Artylerzysta 
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł Stan: bardzo dobry

2776 | PRL. Odznaka Wzorowy Strzelec 
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego.Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł
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2777 | PRL. Odznaka Wzorowy Kierowca
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego.Biały metal,
delikatne ukruszenie emalii. Stan dobry.

 CENA: 100 zł

2778 | PRL. Odznaka Wzorowy Sanitariusz 
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego.Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2779 | PRL. Odznaka Łącznościowiec 
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego.Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2780 | PRL. Odznaki absolwenckie szkół lotniczych, zestaw 3
sztuk
Przyzwoicie zachowane. Łącznie 3 sztuki.

 CENA: 100 zł

2781 | PRL. ODZNAKA O.S. PRAW.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Prawniczej.Minimalne zabrudzenia na emalii, odznaka w
bardzo dobrym stanie zachowania.W zestawie nakrętka sygnowana Mennica
Państwowa.

 CENA: 100 zł

2782 | PRL. ODZNAKA O.S.W.O. PL.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Wojsk Obrony PrzeciwlotniczejMinimalne zabrudzenia na
emalii, odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania.W zestawie nakrętka sygnowana
Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2783 | PRL. ODZNAKA O.S.W.R.i Art.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Wojsk Rakietowych i Artylerii im. Józefa Bema.Minimalne
zabrudzenia na emalii, odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania.W zestawie
nakrętka sygnowana Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł
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2784 | PRL. ODZNAKA O.S. W. Ch.
Odznaka Oficerskiej Wojsk Chemicznych. Minimalne zabrudzenia na emalii, odznaka w
bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie nakrętka sygnowana Mennica
Państwowa.

 CENA: 100 zł

2785 | PRL. ODZNAKA O.S. MW.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej Minimalne zabrudzenia na emalii,
odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie nakrętka sygnowana
Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2786 | PRL. ODZNAKA O.S. A. PLOT.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej. Minimalne zabrudzenia na emalii,
odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie nakrętka sygnowana
Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2787 | PRL. Odznaki Szkół Oficerskich – zestaw 4 sztuk
Odznaki Oficerskiej Szkoły

 CENA: 200 zł

2788 | PRL. Odznaki Szkół Oficerskich – zestaw 4 sztuk

 CENA: 200 zł

2789 | PRL. Odznaki Szkół Oficerskich – zestaw 4 sztuk
Odznaki Oficerskiej Szkoły

 CENA: 200 zł

2790 | PRL. Odznaki Szkół Oficerskich – zestaw 4 sztuk
Odznaki Oficerskiej Szkoły

 CENA: 200 zł
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2791 | PRL. ODZNAKA O.S. FM.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Felczerów Medycznych Minimalne zabrudzenia na emalii,
odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie nakrętka sygnowana
Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2792 | PRL. ODZNAKA O.S. KBW.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Minimalne
zabrudzenia na emalii, odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie
nakrętka sygnowana Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2793 | PRL. ODZNAKA O.S. FW.
Odznaka Oficerskiej Szkoły Felczerów Weterynarii. Minimalne zabrudzenia na emalii,
odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie nakrętka sygnowana
Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2794 | PRL. Odznaki Szkół Oficerskich – zestaw 4 sztuk
Odznaki Oficerskiej Szkoły

 CENA: 200 zł

2795 | PRL. ODZNAKA O.S. O. P. – zestaw 2 sztuk
Odznaka Oficerskiej Szkoły ochrony pogranicza z 1952 i 1959 roku. Minimalne
zabrudzenia na emalii, odznaki w bardzo dobrym stanie zachowania. W zestawie
nakrętki sygnowana Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2796 | PRL. Odznaka Wzorowy Żołnierz
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2797 | PRL. Odznaka Wzorowy Mechanik
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne ukruszenia emalii. Stan dobry.

 CENA: 100 zł
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2798 | PRL. Odznaka Wzorowy Pontonier
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal, małe
ukruszenie i porysowania emalii. Stan dobry.

 CENA: 100 zł

2799 | PRL. Odznaka Wzorowy Czołgista
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
zarysowania na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2800 | PRL. Odznaka Wzorowy Silnikowy 
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2801 | PRL. Odznaka Wzorowy Moździerzysta
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł Stan: bardzo dobry

2802 | PRL. Odznaka Wzorowy Rkemista
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2803 | PRL. Odznaka Wzorowy Saper
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zarysowania na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2804 | PRL. Odznaka Wzorowy Zwiadowca
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zarysowania i ukruszenia emalii. Stan dobry.

 CENA: 100 zł
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2805 | PRL. Odznaka Wzorowy Marynarz
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia i zarysowania na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2806 | PRL. Odznaka Wzorowy Kucharz
Wykonane w mennicy państwowej wg. Projektu Witolda Kalickiego. Biały metal,
minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2807 | PRL. Odznaka Mechanika Pokładowego – wzór 1946
Odznaka w bardzo dobrym stanie zachowania.   Nakrętka sygnowana Mennica
Państwowa.

 CENA: 100 zł

2808 | Krzyż LOOP - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej
LOOP - powszechna organizacja mająca na celu rozwój lotnictwa w Polsce. Odznaka
honorowa. Oryginalna wstążka. Wykonanie powojenne? Bardzo dobry stan zachowaniu
przedmiotu.

 CENA: 30 zł

2809 | Odznaka Instruktora spadochronowego – wzór 1954
Biały metal, minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry.

 CENA: 100 zł

2810 | PRL. Odznaka Instruktora spadochronowego Wojsk
Powietrzno - Desantowych – wzór 1958
Odznaka za oddanie 100 skoków, bardzo dobry stan zachowania. Nakrętka Sygnowana
Mennica Państwowa.

 CENA: 100 zł

2811 | PRL. Odznaka Obserwatora – Zestaw 3 sztuk
Odznaki w klasie 2 i 3. Odznaki w Bardzo Dobrym stanie zachowania.

 CENA: 100 zł Stan: Bardzo dobry
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2812 | PRL. Odznaka Pilota Wojskowego (wzór 1954 r.) - Zestaw
4 sztuk 
Odznaki w klasach od 1 – 3, wszystkie w bardzo dobrym stanie zachowania.

 CENA: 100 zł Stan: Bardzo dobry

2813 | Odznaka skoczka spadochronowego - wzór 1954
Biały metal, minimalne zabrudzenia na emalii. Stan bardzo dobry. Nakrętka
sygnowana Mennica Państwowa Wełna Odznaki 271

 CENA: 100 zł

2814 | PRL. Odznaka Wzorowy Podchorąży – zestaw 3 sztuk
Komplet 3 Kategorii

 CENA: 50 zł Stan: Bardzo dobry

2815 | Belgia. Dekoracja Cywilna od 1867
Cywilne odznaczenie Królestwa Belgii. Po raz pierwszy ustanowione dekretem
królewskim z dnia 21 lipca 1867 r., aby nagradzać wyjątkowe akty odwagi, oddania lub
człowieczeństwa.

 CENA: 30 zł

2816 | Niemcy. Odznaka Obserwator Pilot - oficerska
Na stronie odwrotnej nabite: „CE Juncker – Berlin” Mocowanie na szpilkę, odznaka
emaliowana. Bardzo dobry stan zachowania przedmiotu. 

 CENA: 200 zł

2817 | Rosja. Odznaka pamiątkowa z inicjałami 
Prawdopodobnie srebro złocone. Dołączona podkładka i nakrętka.

 CENA: 120 zł
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