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Aukcja 10

Sobota, 22.10.2016
Rozpoczęcie aukcji o godz. 9.00
Pozycje: 1 – 519

Miejsce aukcji

Hotel WESTIN
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa, Polska

Składanie ofert
aukcyjnych

Oferty aukcyjne prosimy składać do 20 października na adres email
aukcja@niemczyk.pl lub przez telefon bądź faks: (+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 - osobista

Osobiście na sali w Hotelu Westin, w Warszawie

Licytacja na
żywo przez
internet

Podczas Aukcji będzie możliwość licytacji na żywo.
Zapraszamy do zapoznania się ze stroną e-licytacji: www.aukcjamonet.pl

Licytacja
telefoniczna

W czasie aukcji prosimy o korzystanie z następujących numerów
do licytacji „na żywo”:
tel. kom. 1: (+48) 696 893 715
tel. kom. 2: (+48) 698 139 603
tel. kom. 3: (+48) 668 271 324
tel. kom. 4: (+48) 696 893 540
tel. kom. 5: (+48) 698 905 125
tel. kom. 6: (+48) 660 745 180

Oglądanie
przedmiotów
aukcyjnych

• Przedmioty można obejrzeć w siedzibie Firmy (po wcześniejszym
ustaleniu terminu)
• W dniu aukcji 22 października w hotelu Westin
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Auction 10

Saturday 22.10.2016
Starting time: 9:00 a.m.
LOT No. 1 - 519

Location

WESTIN hotel
al. Jana Pawła II 21
00-854 Warsaw, Poland

Bids submission

Auction bids should be submitted by 20th of October at the following
e-mail address: aukcja@niemczyk.pl or by phone or fax: +48 22 620 97 61

Pre-auction

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

Bidding in
person

Hotel Westin, Warsaw, in auction room, during the auction.

Live bidding

During the Auction there will be the possibility to use live e-bidding,
please register at our website: www.aukcjamonet.pl

Phone bidding

Please use the following numbers during the auction for live telephone
bidding:
tel. kom. 1: (+48) 696 893 715
tel. kom. 2: (+48) 698 139 603
tel. kom. 3: (+48) 668 271 324
tel. kom. 4: (+48) 696 893 540
tel. kom. 5: (+48) 698 905 125
tel. kom. 6: (+48) 660 745 180

Lot viewing

• Auction lots may be viewed by appointment at our Company
• On 22nd of October during the auction at the Westin Hotel
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Dane do wpłaty / Bank details / Zahlungsbedingungen / Данные для оплаты:
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, Magdalena Niemczyk
Współpraca:
Lech Kokociński, Borys Paszkiewicz, Jacek Budyn, Jarosław Dutkowski,
Jan Dostych, Wojciech Demowski, Janusz Parchimowicz, Jacek Sarosiek,
Jerzy Koziczyński, Remigiusz Foriasz, Wojciech Wiącek
Mateusz Bogucki, Marek Kaleniecki

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.aukcjamonet.pl, www.sixbid.com oraz
www.numisbids.com

Jeżeli potrzebujesz pomocy, masz pytania odnośnie licytacji − skontaktuj się z nami, odpowiemy
na wszystkie pytania.

od 1989 roku

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.aukcjamonet.pl, www.sixbid.com or
www.numisbids.com

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

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
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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 Goc

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

www.aukcjamonet.pl
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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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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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Antyk
1.

Grecja

Beocja, Teby, stater 387-374 r. p.n.e.

Aw.: Tarcza Beocji.
Rw.: Amfora.

śr. 21,0 mm; w. 12,18 g Ag

stan 2

Ładny egzemplarz, kolorowa patyna.

2.

CENA: 1 000 zł

Aw.: Byk stojący na kłosie.
Rw.: Quadratum iucusum.

śr. 17-18 mm; w. 5,25 g Ag

stan 2-

Ładny egzemplarz. Stara ciemna patyna.

3.

CENA: 500 zł

Cylicja, Tarsos, stater 361-344 r. p.n.e.

Aw.: Bóg Baal na tronie.
Rw.: Lew atakujący byka.

śr. 22,0 mm; w. 10,67 g Ag

stan 1

Piękny, menniczy egzemplarz. Kolorowa patyna. Wyśmienite detale.
14

Bitynia

Chalkedon, drachma ok. 350 r. p.n.e.

www.aukcjamonet.pl
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Antyk
4.

Grecja

Kalabria, Tarent, stater ok 350 r. p.n.e.

Aw.: Jeździec na koniu w lewo.
Rw.: Taras na delfinie, za nim sowa.

śr. 18-19 mm; w. 6,35 g Ag

stan 1-/2+

Pięknie zachowane detale. Subtelna patyna.

5.

CENA: 1 000 zł

Kalabria, Tarent, stater III w. p.n.e.

Aw.: Jeździec na koniu w lewo.
Rw.: Taras na delfinie.

śr. 20,0 mm; w. 5,92 g Ag

stan 2/2+

Kolorowa patyna, piękne detale.

6.

CENA: 1 000 zł

Macedonia, następcy Aleksandra III, tetradrachma II w. p.n.e.

Aw.: Głowa Heraklesa w skórze lwa.
Rw.: Zeus na tronie, trzymający orła i berło.
śr. 32-35 mm; w. 16,57 g Ag

stan 1-

Piękny egzemplarz, połysk menniczy. Delikatna, złota patyna.
www.aukcjamonet.pl
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Antyk
7.

Grecja

Pamphilia, Aspendos, stater 370-342 r. p.n.e. NGC AU

Aw.: Dwaj nadzy, walczący zapaśnicy.
Rw.: Procarz w prawo w kwadratowej ramce.

śr. 22-24 mm; Ag

MŁadny egzemplarz. Bardzo dobre detale.

oneta w gradingu amerykańskiej firmy NGC.

8.

CENA: 2 000 zł

Tessalia – Liga Tessalska, drachma 191-146 r. p.n.e.

Aw.: Głowa Zeusa.
Rw.: Atena w prawo.

śr. 20,0 mm; w. 5,73 g Ag

stan 2

Stara, ciemna patyna. Piękny egzemplarz.

CENA: 800 zł

Partia

9.

Vologases IV (147-191 AD), tetradrachma

śr. 26-27 mm; w. 13,83 g Ag

Aw.: Król w triarze.
Rw.: Król i Tyche.

stan 2+

Bardzo ładny egzemplarz.
16
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Antyk

10.

Partia

Vologases V (191-208 AD), drachma NGC Ch XF

Aw.: Głowa króla na wprost.
Rw.: Arsaces siedzący w prawo, napisy.

śr. 19,0 mm; Ag

MBardzo ładny egzemplarz.

oneta w gradingu NGC z wysokimi ocenami.

11.

CENA: 500 zł

Persja

Sasanidzi, Kawad I 488-531AD, drachma

Aw.: Król Kawad I.
Rw.: Płonący ołtarz, strażnicy po bokach.

śr. 27-29 mm; w. 4,00 g Ag

stan 1-

Piękny egzemplarz. Wspaniale zachowane detale monety.

12.

CENA: 500 zł

Rzym

Zenon (Zeno), solidus 476-491 AD, Konstantynopol

Aw.: Popiersie cesarza z włócznią i tarczą.
Rw.: Victoria z długim krzyżem zwrócona w lewo.
śr. 19-20 mm; w. 4,43 g Au
Bardzo ładny egzemplarz, połysk menniczy. Graffiti na awersie.
www.aukcjamonet.pl
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17

Antyk
13.

Anastasius I 491-518 AD, solidus, Konstantynopol

Bizancjum

Aw.: Popiersie na wprost w zbroi i hełmie, napis DN ANASTA SIVS PP AVG
Rw.: Vicotria z krzyżem w lewo, napis VICTORIA AVCCCI
śr. 20-21 mm; w. 4,43 g Au

stan 1

Mennicza moneta. Wspaniałe detale, idealny egzemplarz.
Seaby 3

CENA: 5 000 zł

Justyn II 565-578 AD, solidus, Konstantynopol

14.

Aw.: Popiersie cesarza na wprost, napis DN IVSTINVS PP AVG
Rw.: Cesarz na tronie na wprost, w dłoniach włócznie i glob z krzyżem, napis VICTORIA AVGGGI
śr. 20-22 mm; w. 4,47 g Au

stan 2-

Zachowane lustro monety. Lekko niedobity, ale bardzo ładny.
Seaby 346

18
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Średniowiecze, Bolesław ll Śmiały (Szczodry)

1058-1080

15.

Śląsk, Bolesław Krzywousty, denar z monogramem, 1097-1107 r.,
mennica Wrocław

Aw.: Legenda: BOLEX\\\VS; monogram z ułożonych na krzyż liter SI
(Sanctus Iohannes) otoczony obwódką z czterema kulkami.
Rw.: +IOHANN\\, schematyczne, kędzierzawe popiersie męskie na wprost.
śr. 13,0 mm; w. 0,75 g Ag

stan 3+

N

akielski typ II, odm. a/c. Moneta dawniej przypisywana Bolesławowi I Chrobremu
lub Bolesławowi II Szczodremu. W świetle najnowszych badań Witolda Nakielskiego została wybita
pod panowaniem Bolesława Krzywoustego, lecz możliwe, że nie jako władcy całej Polski, ale wcześniej,
jako dzielnicowego pana Śląska. Jedna z najwcześniejszych monet śląskich.

Egzemplarz w patynie.

Kopicki 29a; W. Nakielski, Propozycja nowej atrybucji monet śląskich przełomu XI i XII w. w świetle depozytu
z miejscowości Kopacz gm. Złotoryja, [w:] Pieniądz i banki na Śląsku, red. W. Garbaczewski, R. Macyra, Poznań 2012,
s. 147-184.
CENA: 3 000 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

19

Sieciech (palatyn Władysława Hermana)
16.

ok. 1090-1100

Denar z tzw. monogramem, ok. 1090 – ok. 1098 r.,
mennica Kraków lub pobliskie dobra Toporów (Morawica?)

Aw.: Znak osobisty Sieciecha (dwa łuki połączone linią i zwieńczone krzyżem).
W otoku: ZEH (kółko w połowie wysokości wiersza).
Rw.: Niewyjaśniona kombinacja kresek, być może monogram lub naśladowcze przedstawienie
pastorału i proporca. Obrzeże lekko podniesione.
śr. 18,0 mm; w. 0,90 g Ag

stan 3+

M

oneta z przedwojennej kolekcji. Wojewoda Sieciech, indywidualność polityczna XI stulecia – ktoś
w rodzaju pierwszego ministra Władysława Hermana – to pierwszy znany przedstawiciel rodu
nazwanego później Toporami. Wywodził się prawdopodobnie z grupy przywódców buntu, tzw.
reakcji pogańskiej, z 1034 r. Gall Anonim odmalował go w jednoznacznie czarnych barwach, przede wszystkim
jako człowieka dążącego do odsunięcia od władzy dynastii Piastów i objęcia tronu. Ponieważ Sieciech Stary
nie miał swego nadwornego kronikarza, nie wiemy co powiedziałby na swą obronę. Próby objaśnienia takimi
właśnie ambicjami wojewody bezprecedensowego w całej ówczesnej Europie Środkowej zjawiska, jakim była
emisja monet z imieniem i znakiem urzędnika książęcego, budzą jednak sprzeciw wielu historyków. Wskazują
oni, że wszelkie działania wojewody relacjonowane przez Galla cieszyły się pełną aprobatą księcia. Bardzo
nierównomierne rozprzestrzenienie dwóch typów monet z imieniem Sieciecha świadczy, że pracowały dla niego
co najmniej dwie mennice: jedna w Krakowie lub jego sąsiedztwie (może w potężnym kluczu majątkowym
Toporów na wschód od miasta, mającym wówczas centrum chyba w Morawicy), druga w innej części Polski,
może w Sieciechowie pod Kutnem. W tej drugiej mennicy oprócz monet imiennych Sieciech Stary wybijał
również anonimowe naśladownictwa saskich denarów krzyżowych.

Ładny egzemplarz. Czytelny.
Kopicki 228; Suchodolski II.6 (?); Kopicki 228; Stanisław Suchodolski zarejestrował 33 egzemplarze
całe oraz 2 połówki, z których znaczna część pozostawała w zbiorach prywatnych. (BRP)
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Władysław lll Laskonogi
17.

1203-1232

Denar en face, ok 1220 – ok. 1257 r.

Aw.: Głowa księcia w ozdobnej czapce na wprost.
Napis otokowy: + ZA (DALBVST) jednostronny.
śr. 15,0 mm; w. 0,17 g Ag

stan 3+

D

enar cienki, z głową władcy en face, w ozdobnej książęcej czapie (Garbaczewski). Od góry w prawo
śladowy napis + ZA (DALBVST). Z licznych skarbów (Głogów, Pełczyska) znamy pięć odmian tego
denara. Ten zaliczyć należy do jednostronnych, ”brakteatowych”.
Występuje też ze stemplem rewersu lub jako dwustronny z wyobrażeniem klęczącego księcia z mieczem
i różnymi napisami otokowymi. Wyjątkowo cienka blaszka i delikatny przebijający rysunek stempla utrudnia
często rozpoznanie typu monety. Warsztat wskazuje na mennicę wielkopolską, najprawdopodobniej Gniezno.
Różnie atrybutowany, wcześniej przypisywany książętom Władysławowi Laskonogiemu lub Władysławowi
Odonicowi (Lelewel, Gumowski, Kopicki), obecnie Przemysławowi I lub Bolesławowi Pobożnemu (Paszkiewicz
2005, s.303)

Wyszczerbiony krążek. Wspaniała kolorowa patyna.

Gumowski 235; Garbaczewski 63; Kopicki 148 (R3); Stroczyński T 175
CENA: 1 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Władysław Warneńczyk

Goldgulden bez daty (1441), Hermannstadt

18.

śr. 22,0 mm; w. 3,54 g Au

M

Król Polski i Węgier 1440-1444

Aw.: Czteropolowa tarcza herbowa.
W otoku: WLADISLAVS D G R VNGARIE
Rw.: Św. Ładysław na wprost.
W otoku: S LADISL – AVS REX

stan 2-

ennica Sybin (Nagyszeben, Hermannstadt). O rzadkości tego goldguldena świadczy fakt, że nie było go
w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach.

Ładnie, centrycznie wybity egzemplarz.
Friedberg 13; Huszar 597; Lengyel 22/7; Koszyce (-)

19.

CENA: 4 000 zł

Goldgulden bez daty (1443), Hermannstadt

Aw.: Czteropolowa tarcza herbowa polsko-węgierska.
W otoku: WLADISLAVS D G R VNGARIE
Rw.: Św. Ładysław na wprost.
W otoku: S LADISL - AVS REX
śr. 21,0 mm; w. 3,4 g Au

M

stan 3/3+

ennica Sybin (Nagyszeben, Hermannstadt).
CENA: 4 000 zł

Friedberg 13; Huszar 597; Lengyel 22/8
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Król Polski 1548-1572, Wielki Książę Litewski 1544-1572
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Zygmunt ll August

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

20.

Dukat 1563, Wilno

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z długą rozdwojoną brodą.
W otoku: SIGIS AVG REX PO M D LIT
Rw.: Pod mitrą wielkoksiążęcą sześciopolowa tarcza, data 15-63.
W otoku: MONE AVRE MAG DVCA LI
śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2

Z

ygmunt August rozpoczął wybijanie dukatów w mennicy w Wilnie w 1549 roku, po objęciu władzy
królewskiej w Polsce. Interesująca jest heraldyka stosowana na jego monetach. Na tarczy herbowej
znajduje się sześć herbów. Królestwo Polskie reprezentuje orzeł polski. Pozostałe związane są z Wielkim
Księstwem Litewskim (Pogoń, herb Litwy). W pozostałych polach znalazły się Archanioł herb Rusi Kijowskiej,
niedźwiedź, herb Żmudzi, krzyż herb Wołynia. W środku wąż herb Sforców. Zygmunt August czuł się przede
wszystkim Wielkim Księciem Litwy, a dopiero potem królem Polski. Stąd na tarczy wyeksponowano właśnie
herby ziem wchodzących w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tradycyjnie w polu sercowym umieszczano
herb rodowy panującego. Jednak w tym wypadku król umieścił herb swojej matki, królowej Bony.
Znane są trzy odmiany napisowe dukata z datą 1563 z końcówką legendy: LITVA, LITV i LI. Odmiana
z końcówką LI legendy rewersu była w kolekcjach K. Sobańskiego, A. Potockiego, nie posiadali go Z. Chełmiński,
H. Mańkowski, nie było go też w największym zbiorze monet litewskich A. Rackusa. Obecnie dukat tej odmiany
notowany jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Po wojnie dukat wystąpił tylko na czterech
aukcjach. Według zbadanych zbiorów znanych jest nie więcej niż cztery lub pięć egzemplarzy tej odmiany.
Wariant ten nie jest też notowany w kolekcji E. Hutten-Czapskiego.

Rzadki i pięknie zachowany egzemplarz. Połysk menniczy na całej powierzchni monety.

Kopicki 3327 (R7); Friedberg 2; Złoto czasów dynastii Jagiellonów 52 (R7); Kaleniecki s. 44; Ivanauskas (2013) 16SA8-3
CENA: 150 000 zł
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Zygmunt ll August
21.

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

Szóstak (6 groszy) 1562, Wilno

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Po bokach data 15-6Z
W otoku: SIGIS AVGVSTVS REX POLO MAG DVX L
Rw.: W polu Pogoń, pod nią nominał VI, w napisie herb rodowy Kolumny – Giedymina.
W otoku: GROSSVS SEXDVPL – MAG DVCAT LITV
śr. 30,0 mm; w. 13,08 g Ag

stan 3-

M

oneta ogromnej rzadkości wybita w srebrze o bardzo niskiej próbie, stąd mimo masy i wielkości
półtalara zawartość czystego srebra jest właściwa dla szóstaka. W 1558 roku król zmienił ciężar grzywny
krakowskiej i obniżył próbę srebra monet litewskich o 1/2 łuta. Grzywna krakowska miała odtąd
wagę 202 g. Taką właśnie, obniżoną przez króla, próbę srebra – 5 1/2 łuta (Ag .343) mają wszystkie drobne monety,
a także trojaki i szóstaki z 1562 r. Odmiana z napisem DVX L / GROSSVS ..DVPL. Mennica w Wilnie zajmowała
się przebijaniem wycofanych z obiegu półgroszków świdnickich. Z uzyskanego srebra wybijano szóstaki i trojaki.
Szóstaki miały umieszczone oznaczenie nominału VI. Waga monety odpowiadała wadzę półtalara, jednak
bardzo niska próba srebra sprawiała, że jej realna wartość odpowiadała sześciu litewskim groszom. Mennica
wileńska miała duże problemy techniczne przy ich produkcji. Zbyt grube krążki powodowały szybkie zużycie
stempla. Powstawała konieczność ich częstej wymiany. Szóstaki znane są w wielu odmianach napisowych.
Ta charakteryzuję się awersem z zakończeniem napisu w formule DVX L, na rewersie DVPL. Wszystkie odmiany
szóstaków są bardzo rzadkie, wyjątkowo rzadko można też znaleźć egzemplarze z w pełni czytelną legendą.
W katalogu Ivanauskas na monety litewskie oznaczenie rzadkości tej odmiany jako UNIQUE (UNIKAT).
Prawdopodobnie drugi znany egzemplarz.

Bardzo rzadki i ładny egzemplarz. Charakterystycznie, płytko wybity.

Kopicki 3317 (podobny); Ivanauskas 12SA10-1; Tyszkiewicz 80
CENA: 20 000 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

25

Zygmunt ll August
22.

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

Czworak (4 grosze) 1568, Wilno

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGIS AVG D G REX PO MAG DVX L
Rw.: Ukoronowana tarcza herbowa. U dołu nominał.
W otoku: MONETA MAGNI DVCAT LITV 1568
śr. 24,0 mm; w. 3,95 g Ag

stan 2+

Bardzo ładne detale.
Kopicki 3313 (R1); Ivanauskas 10SA27-3

23.

CENA: 500 zł

Grosz 1546, Wilno NGC MS62 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGIS AVG REX POL MAG DVX LIT
Rw.: W polu Pogoń, pod nią data 15-46 rozdzielona Kolumnami Giedymina.
W otoku: MONETA MAGNI – DVCAT9 LITVA
śr. 25,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS62). Kolejny, niższy egzemplarz to AU58.
Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania. Ciekawy wariant z datą rozdzieloną kolumnami
Giedymina, tak jak na groszu 1545.

Piękny egzemplarz, dużo połysku menniczego. Lekko niedobity.
Kopicki nie notuje; Ivanauskas 6SA12-6 (podobny); Tyszkiewicz 3
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Zygmunt ll August
24.

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

Półgrosz bez daty, Wilno NGC MS62 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Pogoń w lewo.
W otoku: SIGIS AVG REX POL MA D L
Rw.: Orzeł Jagielloński.
W otoku: MONETA MAG DVC LITVA
śr. 19,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS62). Odmiana z napisem MDL/LITVA. Bardzo rzadka
moneta, sporadycznie spotykana na rynku numizmatycznym. O jej rzadkości świadczy również fakt,
iż J. Tyszkiewicz wycenił ją na 60 marek w złocie.

Przepiękny egzemplarz, lustro mennicze na całej powierzchni. Lekko niedobity.

Kopicki 3232 (R8); Ivanauskas/Cesnulis 4SA3-1; Tyszkiewicz 60
CENA: 3 000 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

27

Zygmunt ll August

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

25.

Dukat 1555, Gdańsk

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGIS AVG REX POLO D PRV
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANEN 15 55
śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

stan -

W

mennicy w Gdańsku w 1555 roku przygotowano siedem par stempli do bicia dukatów. Odmiana z napisem
POLO D PRV została wybita dwoma parami stempli z odmiennym zapisem daty. Oferowany dukat
jest ciekawym przykładem pracy rytownika stempli, bowiem rytownik tak ścieśnił napis, że musiał
na końcu legendy otokowej bardzo luźno ułożyć cyfry daty, aby zapełnić wolne miejsce. Ze względu na stan
zachowania trudno określić czy data nie została zapisana 15 55 (byłaby to trzecia odmiana tego rzadkiego dukata).
Odmiana ta znajduje się tylko w muzeum w Dreźnie. Przed wojną egzemplarz tej odmiany był
w zagrabionym zbiorze gimnazjum Gdańska oraz w kolekcji Potockich. Bardzo rzadki dukat gdański. Po wojnie
tylko kilka razy był notowany na aukcjach, po raz pierwszy pojawił się w 1962 roku, na licytacji legendarnej
kolekcji A. Styki.
Dziś rzadkość określana na R8. Na rynku numizmatycznym znajdują się nie więcej niż dwa egzemplarze.
Brakujący w większości kolekcji złota Polski królewskiej.

Mimo słabego stanu zachowania, egzemplarz bardzo rzadki.

Kopicki 7377 (R6); H-Czapski 5674 (R4); Złoto czasów dynastii Jagiellonów 94 (R8); Kaleniecki s. 33
CENA: 15 000 zł
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Henryk Walezy

Król Polski 1574-1575-1589

Ecu d'or 1578 G, Poitiers

26.

Aw.: Pod koroną tarcza herbowa Francji – trzy lilie.
W otoku od dołu: HENRICVS III D G FR ET POL REX
Rw.: Krzyż kwiatowy, w otoku od dołu: CHRISTVS REGNAT – VI ET IM 1578
śr. 25-26 mm; w. 3,34 g Au
stan 3+

H

enryk 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.

Ładny, bardzo czytelny egzemplarz. Dużo połysku.
Kopicki 10477 (R4) (podobny); Friedberg 386

CENA: 5 000 zł

Ecu d'or au soleil 1578 B, Rouen

27.

Aw.: Pod koroną tarcza herbowa Francji – trzy lilie.
W otoku od dołu: HENRICVS III D G FRANC ET POL REX B
Rw.: Krzyż kwiatowy, w otoku od dołu: CHRISTVS REGNAT – VINCIT ET IMPE 1578
śr. 23-24 mm; w. 3,38 g Au
stan 3+

O

dmiana bez obwódek, tytuł REX przy tytulaturze herbowej od dołu.

Bardzo ładny egzemplarz, połysk menniczy.
Kopicki 10474 (R4); Friedberg 386
www.aukcjamonet.pl
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Stefan Batory

28.

Trojak (3 grosze) 1579, Olkusz

Król Polski 1576-1586

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: STEPH DG – REX POL
Rw.: Napis w pięciu wierszach: III / GROS ARG / TRIP REG / POLONIÆ / 15-79
(data rozdzielona herbem Batorych - Wilcze Kły).
śr. 20,4 mm; w. 2,36 g Ag

stan 2/2-

O

dmiana z małą głową króla rozdzielającą napis otokowy i końcówką legendy POL. Na awersie zapis
imienia króla STEPH.

Bardzo atrakcyjna w prezencji, poprawna moneta, lekko niedobita. Zachowane dużo połysku
menniczego.
Iger O.79.1.e (R3)

CENA: 3 000 zł

Trojak (3 grosze) 1580, Olkusz

29.

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: STEPHA D G REX POL
Rw.: Orzeł i Pogoń. Napis w trzech wierszach: GROS ARG / TRIP REG / POLONIÆ i data 1580
śr. 21,4 mm; w. 2,42 g Ag

stan 2/2-

B

ardzo rzadka odmiana z dużą głową króla rozdzielającą napis otokowy i końcówką legendy POL, ale na
rewersie bez III i herbu Batorych. Rzadkość określana na R5.

Bardzo atrakcyjna, poprawna moneta, lekko niedobita. Dużo zachowanego połysku menniczego.
Iger O.80.3.c (R5)
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Stefan Batory

30.

Król Polski 1576-1586

Trojak (3 grosze) 1585, Poznań

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: STEP D G REX POLO
Rw.: Napis w czterech wierszach: III / GROS ARG / TRIP REG / POLONIÆ / 85
U dołu mała tarcza z herbem Jana Dulskiego (Przegonia) i znak menniczy Teodora Buscha
śr. 21,7 mm; w. 2,12 g Ag

stan 2-/3+

S

tefan Batory, po długim okresie kiedy nie działały mennice koronne, ponownie otworzył mennice, najpierw
w Olkuszu, później w Poznaniu. Mennica poznańska była aktywna praktycznie tylko przez 3 lata (15841586). Wiele monet z tego okresu dzisiaj jest rzadkościami. Do nich należy trojak z datą 1585 i dużą głową
króla w awersie. Iger określa jego rzadkość na R7.
Najrzadszy trojak poznański wybity za czasów Batorego. Odmiana z dużą głową króla rozdzielającą napis
otokowy u góry i u dołu.

Bardzo atrakcyjna, poprawna moneta, lekko niedobita. Zachowane dużo połysku menniczego.

Iger P.85.2.a (R7)
CENA: 5 000 zł
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Stefan Batory

Król Polski 1576-1586

lot 31
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Stefan Batory

31.

Król Polski 1576-1586

Trojak (3 grosze) 1585, Malbork NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, pod popiersiem herb Przegonia.
W otoku: STEPHAN D G - REX POL D P
Rw.: Pod koroną dwie tarcze z Orłem i Pogonią. Pod nominałem III tarcza z herbem Batorych.
Znak mincerski - trójkąt rozdziela datę 15-85
Napis w trzech wierszach: GROS ARGEN / TRIP TERRA / RVM PRVS
śr. 21,0 mm; Ag

K

olejny rarytas koronny - po dukacie poznańskim z 1586 roku, który był ozdobą Aukcji 3 Pawła Niemczyka
(poz. 34) - niezmiernie rzadki trojak próbny ziem pruskich Stefana Batorego z 1585 roku z mennicy
malborskiej. Prusy Królewskie, prowincja przyłączona do Polski po wojnie trzynastoletniej z Krzyżakami,
pomimo włączenia do Korony, postanowieniem sejmu lubelskiego (1569 r.), zachowały autonomię i odrębność
gospodarczą włącznie z prawem do własnej monety. W okresie krótkiego panowania Stefana Batorego, mennica
w Malborku wyemitowała w latach 1584-1585 niewielką ilość monet srebrnych, z których dostępne dzisiaj
są jedynie szelągi. Grosze, trojaki i dukaty z tej mennicy są ekstremalnie rzadkie. Dodatkowo o rzadkości tego
trojaka może świadczyć fakt, że nie posiadał go w swojej kolekcji Emeryk Hutten - Czapski (falsyfikat jest pod
pozycją 9469/787a), nie miał go też Tadeusz Iger - właściciel największej na świecie kolekcji polskich trojaków.
Jedynie w Muzeum Narodowym w Warszawie można zobaczyć ten typ trojaka w oryginale, jednak w o wiele
gorszym stanie zachowania. Moneta ta po raz pierwszy na rynku aukcyjnym, ogromnej rzadkości rarytas.

Piękna mennicza moneta. Dużo lustra, wspaniałe detale, naturalny kolor, idealny egzemplarz
w amerkańskim gradingu NGC z najwyższą notą MS63 – jedyny jaki przeszedł grading i otrzymał
tak wysoki MS, znalezienie podobnego egzemplarza w tak pięknym stanie graniczy z niemożliwością.
Numizmat do najlepszych kolekcji.
Tadeusz Kałkowski - Cztery żywoty mennicy malborskiej - 1969 Muzeum Zamkowe w Malborku;
H-Czapski 9469/787a; Gumowski 741 (RR); Kurpiewski 340 (R8); Kopicki 3109 (R8); Iger M.85.1 (R8)
Parchimowicz (Batory) 126 cena amatorska

CENA: 10 000 zł
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Dukat 1581, Gdańsk

32.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: STEPHANVS D G REX POL D PRVS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Między dwoma ozdobnymi krzyżami znak
menniczy pierścień Kacpra Goebla, dzierżawcy mennicy w Gdańsku.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 81
śr. 22,0 mm; w. 3,34 g Au
stan 2-/3+

R

zadki rocznik dukata gdańskiego, sporadycznie pojawiający się w handlu.

Ładny egzemplarz. Lekko gięty, bardzo dobrze zachowane detale.
Kopicki 7442 (R4); Kaleniecki s. 56; Kurpiewski 391 (R4); Tyszkiewicz 50

CENA: 10 000 zł

Dukat 1584, Gdańsk

33.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
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 84
śr. 22,0 mm; w. 3,52 g Au

stan 3-

W

czesny typ popiersia, rzadziej występujący na aukcjach. Odmiana z gałązką nad herbem Gdańska. Znane
są dwa typy dukata z datą 1584: w zbroi folgowej (ten egzemplarz) lub husarskiej, zdobionej głową lwa.

Świeże lustro mennicze, uszkodzenie krążka.

Kopicki 7446; Friedberg 3; CNG 136 V; H-Czapski 9456; Kaleniecki s. 62; Parchimowicz 2729 g; Tyszkiewicz 35
CENA: 10 000 zł
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Król Polski 1576-1586

34.

Dukat 1586, Gdańsk

odmiana koralowo-perełkowa

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, Gracjana Gonzallo.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 86
śr. 21,0 mm; w. 3,50 g Au
stan 2-

Z

nane są dwie odmiany z różnym układem wewnętrznych obwódek: koralowo-perełkowa (opisywany
egzemplarz) i perełkowo-sznurowa.

Wyraźne detale. Lekko gięty. Niedobity w okolicy głowy lwa na rewersie.

Kopicki 7452 (R3); Friedberg 3; Kaleniecki s. 64-67; Kurpiewski 397 (R); Złoto czasów dynastii Jagiellonów 132;
Parchimowicz (Batory) 178 c

CENA: 5 000 zł

Dukat 1586, Gdańsk

35.

odmiana perełkowo-sznurowa

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
śr. 22,0 mm; w. 3,52 g Au

stan 2-

O

dmiana z wewnętrzną obwódką perełkowo-sznurową.

Połysk menniczy.
Kopicki 7452 (R3); Friedberg 3; Kaleniecki s. 64-67; Kurpiewski 397 (R); Złoto czasów dynastii Jagiellonów 133
CENA: 5 000 zł
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36.

Król Polski 1576-1586

Talar 1585, Nagybanya NGC MS62+ (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi z berłem opartym o ramię.
W otoku: STEPHAN D G REX POLON MAG DVX L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa polsko-litewska,
z małą tarczą z herbem Batorych w środku. Data 15-85 po bokach, poniżej inicjały mennicy N-B
W otoku: RVS PRVS MAS SAM LIVO PRIN TRAN
śr. 39,0 mm; Ag

R

zadki talar Stefana Batorego. Odmiana pierwsza, odmiany stempla poznajemy po miejscu położenia
rękojeści miecza w stosunku do legendy otokowej. Talary Batorego zawierały nieco więcej srebra niż
egzemplarze będące wówczas w obiegu w Europie, dlatego były masowo wyławiane z niego i przetapiane.
Stąd ich duża rzadkość na dzisiejszym rynku numizmatycznym. Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC
MS62+). Tak wysoka ocena XVI-wiecznego talara zdarza się niezwykle rzadko. Moneta do najlepszych kolekcji.
J. Tyszkiewicz wyceniał tego talara na 80 marek w złocie!

Piękny, idealny, menniczy talar. Ekstremalnie rzadki, szczególnie w takim stanie zachowania.

Kopicki 10504; Davenport 8457; H-Czapski 731; Frankiewicz 152; Tyszkiewicz 70; Parchimowicz 128 a
CENA: 30 000 zł
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37.

Król Polski 1576-1586

Szóstak (6 groszy) 1585, Wilno

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, wewnętrzna obwódka sznurowa,
pod popiersiem herb Lis w tarczy (Lew Sapieha, kanclerz wielki litewski) rozdziela napis.
W otoku: STEP D G REX – PO M D LIT
Rw.: Pod koroną dwie tarcze z Orłem i Pogonią, niżej tarcza z herbem Batorych i data 8-5,
między tarczami listek – znak mennicy w Wilnie. Nominał VI pod koroną.
W otoku: GROS ARGEN SEX M D LIT
śr. 26-27 mm; w. 4,81 g Ag 								

stan 3+

R

zadszy typ z napisem “LIT” na rewersie i małym listkiem z podwójnym ogonkiem między tarczami
herbowymi. Odmiany szóstaków różnią się układem kamieni na kabłąkach korony na rewersie. Bardzo
rzadki numizmat.

Kopicki 3383; Ivanauskas 5SB9-6; Parchimowicz 2653; Tyszkiewicz 35
CENA: 3 000 zł
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38. Trojak (3 grosze) 1586, Ryga, bez krzyża w herbie miasta

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: STEP D G REX P D L
Rw.: Nominał III między liliami, poniżej mały herb Rygi bez krzyża i data 15-86
Napis w czterech wierszach: GR – OS / ARG TRIP / CIVI RI / GE
śr. 21,0 mm; w. 2,49 g Ag
stan 2/2+

O

dmiana trojaka ryskiego z 1586 roku bez krzyża w herbie Rygi. Kopicki w swoim katalogu (PTN – ZG
Warszawa 1995) pod pozycją 8098 opisuje trojak ryski z 1586 roku bez cyfry III na rewersie i ocenia stopień
rzadkości na R8, o wariancie przedstawionym powyżej nie ma żadnych informacji. Tej odmiany trojaka nie
było w kolekcjach E. Hutten-Czapskiego, M. Frankiewicza, O. von Kubickiego, W. Chomińskiego, T. Igera.

Ładnie zachowany egzemplarz. Złota patyna.

Kopicki nie notuje; Iger nie notuje; Parchimowicz 2768

CENA: 2 000 zł

Grosz 1581, Ryga PCGS MS61 (MAX)

39.

najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 22,0 mm; Ag

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: STEPH D G REX PO M D L
Rw.: Pod koroną dwie tarcze herbowe.
Między tarczami herb miasta Ryga rozdzielający datę 15-81
W otoku: GROSSVS CIVI RIGENSIS

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS MS61). Bardzo rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Bardzo ładny egzemplarz, wspaniale zachowane detale. Lekko gięty. Patyna.
Kopicki 8081; Tyszkiewicz 8; Parchimowicz (Batory) 192 a3

38
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40.

Król Polski 1576-1586

Dukat siedmiogrodzki 1586, Nagybanya

Aw.: Na półksiężycu Madonna z małym Chrystusem na ręku.
Mała tarcza z herbem Batorych przerywa napis u dołu.
W otoku: STEPHANV D – G REX PO PRV
Rw.: Stojąca postać św. Ladysława z halabardą i jabłkiem panowania.
Po bokach inicjały N-B (Nagybanya).
W otoku: S LADISLAVS REX 1586
śr. 22,0 mm; w. 3,43 g Au

stan 3+/2-

S

tefan Batory, zanim został wybrany na króla Polski był księciem Siedmiogrodu. Po wstąpieniu na tron
Rzeczpospolitej, wybijał monety także w mennicach siedmiogrodzkich ponieważ zbyt skromne możliwości
produkcyjne mennic koronnych i litewskiej nie zapewniały w pełni zaspokojenia w złote monety potrzeb
skarbu królewskiego. Rzadka odmiana dukata z PO na awersie.

Ładny egzemplarz, dobrze zachowane detale.

Kopicki 10506; Złoto czasów dynastii Jagiellonów 101; Parchimowicz 2622
CENA: 5 000 zł
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41.

Król Polski 1587-1632

Półportugał, 5 dukatów 1622, Wilno

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem.
Król w hiszpańskiej krezie z Orderem Złotego Runa. Całość w podwójnej obwódce sznurowej.
W otoku: SIG 3 DG REX POL M DVX LIT RVSS PRVSS
Rw.: Pod koroną ozdobna czteropolowa tarcza herbowa polsko-szwedzka,
opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa. W dolnej części tarczy mała tarcza z herbem Wadwicz
(2 ryby, Krzysztof Naruszewicz podskarbi wielki litewski 1618-1631). Data 16-22 przy koronie.
Napis przerywa Runo, a poniżej nominał V. Całość w obwódce liniowo-sznurowej.
W otoku: SA LI NEC NO SVE O/V GOT VAN HÆR REX
śr. 36,0 mm; w. 17,22 g Au

stan 2

D

uża, okazała i bardzo rzadka pozycja numizmatyczna. Odmiana z napisem SVE jest wyłącznie notowana
w najlepszych kolekcjach półportugałów litewskich. W roczniku 1622 znane są cztery odmiany stempla
z SVE:, SVE., małą literą w SVE oraz szeroko ustawioną datą 1 6 2 2. Oferowana odmiana z SVE:, której
rzadkość Czapski określał na R5. Półportugałów tej odmiany nie było w kolekcji Chełmińskiego, Frankiewicza
ani Chomińskiego. Większość egzemplarzy tego wariantu znajduje się w zbiorach publicznych, co sprawia,
że na rynku numizmatycznym może znajdować się nie więcej niż pięć takich monet.

Pięknie zachowany egzemplarz. Moneta ogromnej rzadkości zwłaszcza w takim stanie zachowania,
podwójne uderzenie stempla od strony awersu.

Kopicki 3562 (R7); Kaleniecki 122; Beyer 408; Gumowski (M. Wileńska) 185; Ivanauskas/Douchnis 1103.230;
Ivanauskas 9SV5-3; Złoto czasów dynastii Wazów 22 (R5); Tyszkiewicz (1875) 132 (R5)
CENA: 300 000 zł
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42.

Dukat 1613, Bydgoszcz
UNIKAT

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi folgowej. Płaszcz związany ozdobnym węzłem.
W otoku: SIGIS III DG REX PO ET SVE MD L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem Wazów - Snopek w środku.
Całość opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa.
W otoku: MONE NO AVR REG POL 16 1 3
śr. 22,0 mm; w. 3,07 g Au

stan 3+

N

a dukatach bydgoskich elementy zbroi oraz litery legendy otokowej są odmienne od tych na monetach
bitych w Krakowie, a tożsame z tymi jakie znajdowały się na stemplach do bicia groszy w mennicy
w Bydgoszczy w latach 1613-1614. Wskazuje to, że już w 1613 roku przeniesiono do Bydgoszczy
bicie złotej monety. Egzemplarze tego dukata koronnego z 1613 roku znajdują się w kilku zbiorach, różnią
się interpretacją legendy otokowej.
Oferowany egzemplarz 			
:16.1.3:		
Muzeum w Berlinie ex. Chełmiński		
:16.1.3:		
Muzeum Czapskich				:161.3:
Muzeum Narodowe Warszawa			
:1613:

:MONE . NO:
:MONE NO:

Oferowany dukat jest najprawdopodobniej jedynym dostępnym na rynku numizmatycznym egzemplarzem.
Większość przedwojennej literatury nie notuje tego rocznika. Egzemplarz z kolekcji Chełmińskiego sprzedano
na aukcji Otto Helbinga w 1904 r. za olbrzymią kwotę 805 marek. Dla porównania portugały koronne Zygmunta
III Wazy sprzedawano za cenę od 400 do 1200 marek, co obrazuje skalę rzadkości tego dukata. Tyszkiewicz nie
notuje tego rocznika. Zdjęcie oferowanego na aukcji dukata zostało użyte w książce J. Dutkowskiego "Złoto
Wazów" – pozycja 22.

Bardzo ładny egzemplarz, niestety przycięty krążek.
Kopicki 1411 (R8); Kamiński, Kurpiewski 1706 (R8); Złoto Wazów poz. 22 (R8) (zdjęcie dukata użyte w książce);
Tyszkiewicz nie notuje tego rocznika
CENA: 80 000 zł
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43.

Król Polski 1587-1632

Dukat 1588, Gdańsk, odmiana z datą 88 nad tarczą
ex. Karolkiewicz collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wyłożoną szeroką krezą.
Zbroja okryta płaszczem zawiązanym ozdobnym węzłem na ramieniu.
Wewnętrzna obwódka perełkowa, zewnętrzna sznurowa.
W otoku: SIGISMVND III D G REX POL D PR VS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Skrócona data 88 nad tarczą.
Przed napisem znak menniczy ręka zbrojna z mieczem (Philipp Kluver). Wewnętrzna obwódka
perełkowa, zewnętrzna sznurowa.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS
śr. 22,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 2-

B

ardzo rzadka odmiana dukata gdańskiego, pochodząca z legendarnej kolekcji Henry Karolkiewicza.
Zygmunt III Waza wstąpił na tron w 1587 r., jednak z mennicy w Gdańsku wychodziły w tym czasie
jeszcze dukaty z popiersiem Stefana Batorego. Wizerunek Zygmunta III pojawia się na dukatach gdańskich
dopiero w 1588 roku. Z tego roku pochodzą dwie odmiany dukatów: z datą 1588 w napisie oraz skróconą datą 88
umieszczoną nad tarczą pomiędzy głowami lwów (nasz egzemplarz). Na naszej monecie brakuje inicjałów PK
(Philipp Kluver), należących do kierownika mennicy złotej w Gdańsku, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną.
Egzemplarz tej odmiany znajduje się tylko w trzech zbiorach publicznych, czwarty był w wywiezionym
do Rosji zbiorze z Malborka. Egzemplarz Karolkiewicza pochodzi z aukcji KPN, drugi egzemplarz tej odmiany był
w zbiorze Frankiewicza. Na rynku numizmatycznym potwierdzona jest tylko obecność zatem dwu egzemplarzy
tej odmiany. Znakomita proweniencja. Moneta z legendarnej kolekcji Henryka Karolkiewicza (6.XII.2000) pozycja
2241.

Lekko gięty egzemplarz. Dużo połysku menniczego.

Kopicki 6715 (R7); H-Czapski 6715 (R7); Kaleniecki s. 139; Vossberg 641; CNG 173;
Złoto czasów dynastii Wazów 01 (R7); Tyszkiewicz 125

44

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

CENA: 50 000 zł
/

aukcja@niemczyk.pl

Zygmunt lll Waza

Król Polski 1587-1632

44.

Dukat 1593, Gdańsk

z popiersiem z roku 1592

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi folgowej.
W otoku: SIGISMVND III – D G REX POL D PRVS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Nad tarczą monogram PK (Philipp Kluwer), przed napisem znak menniczy – ręka zbrojna.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 93
śr. 22,0 mm; w. 3,52 g Au

stan 1

D

ukaty gdańskie Zygmunta III Wazy pojawiają się na rynku aukcyjnym systematycznie, głównie ze względu
na dość dużą ilość wybitej monety oraz długi okres panowania króla. Jednak znalezienie dziś idealnego
egzemplarza jest prawie niemożliwe. W mennicy w Gdańsku w 1593 roku przygotowano cztery pary
stempli do bicia dukatów. W trzech przypadkach mamy do czynienia z różnicami w napisach otokowych. Nasz
dukat jest ciekawym przykładem, gdzie portret króla został zapożyczony z wcześniejszych roczników, w tym
przypadku z dukata gdańskiego z 1592 roku. Dlatego warto zwrócić uwagę na lekko matowy awers, stempel
awersu został użyty ponownie do wybicia tego dukata, natomiast świeży i piękny lustrzany rewers pozostał
nienaruszony i prezentuje się idealnie. Ekstremalnie rzadko występująca moneta na rynku numizmatycznym,
notowana tylko w dwóch zbiorach prywatnych. Najnowszy katalog na monety złote Zygmunta III Wazy określa
stopień rzadkości jako R6. Dzisiaj moneta w takim stanie zachowania to rarytas najwyższej klasy.

Menniczy, idealny egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Perfekcyjnie zachowane lustro.

Kopicki 7515 (R4); H-Czapski 896 (R3); Kaleniecki s. 147-148 (razem cztery odmiany);
Złoto czasów dynastii Wazów 20 (R6)
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Król Polski 1587-1632

45.

Dukat 1593, Gdańsk
odmiana z C zamiast D

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie, zbroi i w krezie.
W otoku: SIGISMVND III – CG REX POL D PRVS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Nad tarczą monogram PK, przed napisem znak menniczy – ręka zbrojna.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 93
śr. 21,0 mm; w. 3,53 g Au

stan 2/2-

D

o bicia dukatów w 1593 roku użyto tylko czterech par stempli. Odmiana dukata gdańskiego z odwróconą
w napisie literą C zamiast D. Nowe popiersie króla. Bardzo rzadka moneta. Numizmat notowany tylko
w dwóch zbiorach publicznych. W najnowszym katalogu złotych monet dynastii Wazów określono jej
rzadkość na R6.

Bardzo ładny egzemplarz.

Kopicki 7515; Friedberg 10; CNG 174VI; Kaleniecki s. 147-148 (razem cztery odmiany); Złoto
czasów dynastii Wazów 23 (R6)
CENA: 10 000 zł
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46.

Dukat 1595, Gdańsk

z tytulaturą króla Szwecji, odmiana PRV

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie, zbroi i w krezie.
W otoku: SIGIS 3 D G REX POL ET SVE D PRV
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Nad tarczą monogram PK, przed napisem znak menniczy – ręka zbrojna.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 95
śr. 22,0 mm; w. 3,54 g Au

stan 1

E

kstremalnie rzadki dukat gdański z tytulaturą króla Szwecji (SVE . D . PRV). Wyjątkowa moneta dla
kolekcjonerów monet złotych Zygmunta III Wazy. Najnowszy katalog J. Dutkowskiego na monety złote
dynastii Wazów określa stopień rzadkości jako R7. Egzemplarz można uznać jako unikalny, w sprzedaży
aukcyjnej nie pojawił się ani razu, dziś jest notowany tylko w jednym zbiorze prywatnym.
Po raz pierwszy w ofercie aukcyjnej, po raz pierwszy w Polsce. Niespotykany stan zachowania jak na XVI- wiecznego
dukata. Uzupełnienie zbioru o taką monetę jest dziś prawie niemożliwe.

Piękny, menniczy egzemplarz z idealnie zachowanym lustrem, szczególnie widocznym na awersie.
Wspaniała prezencja – moneta wygląda jak lustrzanka.

Kopicki 7517 (R4); Kaleniecki 156 (dwie odmiany); CNG 177; Gumowski (MG) 1299;
Złoto czasów dynastii Wazów 37 (R7)
CENA: 30 000 zł
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47.

Dukat 1595, Gdańsk

z tytulaturą króla Szwecji, odmiana PR

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie, zbroi i w krezie.
W otoku: SIGIS 3 D G REX POL ET SVE D PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują kartusz z herbem miasta.
Nad tarczą pomiędzy głowami lwów monogram P-K. Przed napisem ręka zbrojna z mieczem.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 95
śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

stan 1-

P

olskie dukaty XVI-wieczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, większość z krążących
na rynku egzemplarzy wybijana była za panowania Zygmunta III Wazy. Przez ostatnie kilkanaście lat
na rynku numizmatycznym można było wybierać między dukatami różnych mennic i odmian, jednak
w ostatnim czasie podaż dukatów polskich zmniejszyła się, a popyt wzrósł. Może wydawać się, że kolekcjonerzy
zdali sobie sprawę iż wymiana lub zakup lepszych egzemplarzy jest dziś o wiele trudniejsza niż lata wcześniej.
Ten ekstremalnie rzadki i piękny dukat gdański z tytulaturą króla Szwecji (SVE . D . PR), należy dziś do monet
unikalnych. W sprzedaży pojawił się tylko dwa razy (w 1962 i 1986 r.), miał go w swojej legendarnej kolekcji
Styka, został sprzedany właśnie w 1962 roku po raz pierwszy. Dziś moneta notowana jest tylko w Muzeum
Narodowym. Najnowszy katalog J. Dutkowskiego monet złotych dynastii Wazów określa jej stopień rzadkości
jako R7, a zdjęcia przedstawione w książce pokazują dukata w bardzo słabym stanie zachowania (zamontowanego
w naczyniu). Warto zwrócić uwagę na matowy awers, a dokładnie na twarz Zygmunta III, jego zarost zachował
się idealnie, nie został wytarty przez obieg. Świeży lustrzany rewers prezentuje się wspaniale, gdyby były
znane XVI-wieczne lustrzane dukaty, to oferowany egzemplarz zasługiwał by na notę z dopiskiem CAMEO.
Po raz pierwszy w ofercie na polskim rynku. Moneta idealna. Uzupełnienie zbioru o taki numizmat jest dziś
prawie niemożliwe. Rarytas.

Idealnie zachowane lustro mennicze. Delikatne uderzenie pod łapami lwa. Piękny egzemplarz,
wspaniale zachowane detale. Moneta przypomina lustrzankę.
Kopicki 7517 (R4); Kurpiewski 2281 (R6); Gumowski 1296; CNG 178; Złoto czasów dynastii Wazów 39 (R7)
CENA: 30 000 zł
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48.

Dukat 1596, Gdańsk

Aw.: Szerokie popiersie królewskie w zbroi folgowej z rozłożystą mocno karbowaną krezą.
W otoku: SIGIS 3 D G REX POL ET SVE D P
Rw.: Dwa lwy podtrzymują kartusz z herbem miasta.
Nad tarczą pomiędzy głowami lwów monogram P-K. Przed napisem ręka zbrojna z mieczem.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 96
śr. 22,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 3/3+

D

o bicia dukatów w 1596 roku użyto dwunastu par stempli, w literaturze znane są głównie dwa typy:
z popiersiem w zbroi dekorowanej głową lwa oraz w zbroi folgowej ozdobionej maszkaronem na ramieniu.
Ponadto imię króla występuje w wersji SIGIS lub SIG. Każdy typ posiada też po kilka wersji odmiennej
interpunkcji. Wszystkie znane odmiany stempli zostały pokazane w najnowszej książce Złoto dynastii Wazów,
nasz egzemplarz otrzymał stopień rzadkości R7. Ekstremalnie rzadki. W tej wersji interpunkcyjnej znany był
wyłącznie ze zbioru Bahrfeldta i Philippa. W ofercie aukcyjnej oferowany tylko dwukrotnie, w tym na aukcji
Herstala.

Ładny egzemplarz, delikatne graffiti na awersie.

Kopicki 7518; CNG 179; Kaleniecki 158 (nie odróżnia typów); Złoto czasów dynastii Wazów 52 (R7); Vossberg 659
CENA: 10 000 zł
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49.

Dukat 1597, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie, zbroi i w krezie.
W otoku: SIGIS 3 D G – REX POL ET SV DP
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Nad tarczą pomiędzy głowami lwów monogram P-K. Przed napisem ręka zbrojna z mieczem.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANENSIS 97
śr. 22,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 2-/3+

M

. Gumowski opisał jedenaście odmian stempli tego dukata, podobnie J. Dutkowski. Typ ten, jak też
poprzedni rocznik 1596 przedstawia popiersie królewskie w zbroi (istnieją odmiany z maszkaronem
lub bez). W opisywanym typie udało się wyróżnić pięć wariantów interpunkcyjnych. Nasz egzemplarz
jest bardzo interesujący z uwagi na brak kropki przed datą, podczas gdy wszystkie pozostałe odmiany tego
rocznika mają datę poprzedzoną znakiem interpunkcyjnym (kropką lub dwukropkiem). W książce "Złoto
Wazów" jest odnotowany taki wariant stempla i określony jako rzadkość R7-R8. Odmiana dukata z SV DP,
gdzie DP jest mniejsze i nie wchodzi w ozdobniki korony oraz inny typ awersu: mały odstęp między napisem
otokowym a datą 97.
Spośród wszystkich XVI-wiecznych dukatów Zygmunta III Wazy moneta ta należy do bardzo rzadkich.
Sporadycznie notowana w zbiorach i na aukcjach. Prawdopodobnie drugi znany egzemplarz.

Bardzo ładne detale. Lekko gięty.

Kopicki 7519 (podobny); Friedberg 10; Kaleniecki s. 161; CNG (-); Złoto czasów dynastii Wazów 68 (R7/R8);
Tyszkiewicz 20
CENA: 10 000 zł
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50.

Dukat 1610, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem
związanym węzłem na ramieniu, w szerokiej krezie.
W otoku: SIGIS 3 D G REX POL M D L R P
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Legendę rozpoczyna znak mennicy – łapa niedźwiedzia.
W otoku: MONE NO AVR CIVI GEDANEN 16IO
śr. 23,0 mm; w. 3,40 g Au

stan 3-

R

zadka odmiana dukata gdańskiego z napisem GEDANEN i małymi cyframi w dacie. Awers nowego typu
(z roku 1610) połączono z rewersem używanym do bicia monet z lat wcześniejszych. Moneta sporadycznie
pojawiająca się na rynku. Obecnie znana w pięciu zbiorach prywatnych.

Egzemplarz gięty. Resztki połysku menniczego.

Kopicki 7525; Friedberg 10; Kaleniecki s. 174; CNG 183 I; H-Czapski 5774 (R); Złoto czasów dynastii Wazów
93
CENA: 8 000 zł
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51.

Dukat 1626, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi folgowej z krezą.
Płaszcz spięty zaponą w kształcie dwu ozdobnych krzyży. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: SIGIS III DG REX POL M D L R PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Nad tarczą wielolistna gałązka.
W otoku: MONE AVREA CIVI GEDANENSIS 1626
śr. 23,0 mm; w. 3,43 g Au

stan 2/2+

N

iezmiernie rzadka data wśród dukatów gdańskich. W 1626 roku wojska Gustawa Adolfa, króla Szwecji
wylądowały w Prusach, zdobyły Elbląg i podjęły działania wojenne wobec Gdańska. Rada miasta
zdecydowała o najmie oddziałów zaciężnych i zakupie uzbrojenia, co mocno wydrenowało skarbiec
miejski. Odbiło się to też na, dopiero co wznowionej z końcem 1625 roku, emisji złotej monety. Z uwagi na
brak kruszców spowodowany sytuacją wojenną, bicie monety w 1626 roku zostało wstrzymane. Zdołano
wybić i wprowadzić do obiegu jedynie niewielką liczbę dukatów. Dukat z datą 1626 znajdował się w zbiorach
Radziwiłłów w Nieświerzu, Z. Chełmińskiego, Kolekcji Malborskiej, A. Potockiego, O. Kubickiego i K. Sobańskiego.
Egzemplarze Radziwiłłów, malborski i Sobańskiego zaginęły podczas wojny. W zbiorach publicznych zostały
jedynie dwie sztuki. Znajdują się w kolekcji E. Czapskiego i Ermitażu. Na rynku numizmatycznym dostępne
są jeszcze dwa egzemplarze - jeden z puncą Pilawa, drugi w prywatnej kolekcji.
Opisywana moneta może pochodzić z kolekcji Sobańskiego. Dukat z 1626 roku nie był dotąd notowany
na żadnej powojennej aukcji.

Bardzo ładnie zachowany egzemplarz z pięknym lustrem menniczym i doskonale zachowanymi
detalami. Delikatne uderzenie na rewersie.

Kopicki 7537; Friedberg 10; CNG 189II; Chełmiński 444; Kubicki 1028; H-Czapski 5801
CENA: 50 000 zł
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52.

Dukat 1630, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie, zbroi i w krezie.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: SIGIS III D G REX POL M D L R PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
W konsoli zawieszony liść klonu. U dołu inicjały S-B (Samuel Berman).
W otoku: MON AVREA CIVI GEDANENSIS 1 6 3O
śr. 23,0 mm; w. 3,45 g Au

stan 3+

C

iekawa odmiana dukata gdańskiego z datą rozdzieloną punktami 1.6.30, a zamiast cyfry "0" wybito literę "O".

Delikatnie gięty egzemplarz. Subtelna złota patyna. Intensywny blask menniczy.

Kopicki 7541 (R5); Friedberg 10; CNG 190 IV b; H-Czapski 1630; Kaleniecki s. 196;
Złoto czasów dynastii Wazów 142; Tyszkiewicz 16
CENA: 8 000 zł
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Dwutalar 1627 PIEDFORT, Bydgoszcz
ex. Potocki collection

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z mieczem opartym o ramię i jabłkiem królewskim
w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa. Punca z herbem Pilawa (Potoccy) za głową króla.
W otoku: SIGIS III D G REX POLO M D LIT RVSS PRVS MA
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa.
Po bokach data 16-27. Poniżej herb Półkozic, podskarbiego wielkiego koronnego.
W otoku: SAM LIV NEC NO SVE – GOT VAD Q HRI REX
śr. 44,0 mm; w. 58,06 g Ag

stan 1-

D

wutalary to monety wyjątkowo rzadkie w numizmatyce polskiej. Wielokrotności talarów, wybijane w
okresie panowania Wazów, są dzisiaj bardzo rzadko spotykane. Zazwyczaj miały charakter pamiątkowy,
nazywane były talarami medalowymi. Jedynie nieliczne z nich były monetami przeznaczonymi do
obiegu. Zazwyczaj były to piedforty odbite stemplem talara. Kilka z nich, jak wielokrotności talarów gdańskich
z roku 1650, wybito szerszym niż talar stemplem. Ta ostatnia moneta sporadycznie spotykana jest na aukcjach.
Wszystkie pozostałe możemy podziwiać wyłącznie w muzeach, a na rynku numizmatycznym są niedostępne.
Dwutalar, z 1627 roku Zygmunta III, piedfort wybity stemplami talara bydgoskiego, tylko jeden raz był opisywany
w literaturze.
E. Hutten-Czapski w niewydanej drukiem publikacji, której rękopis znajduje się Muzeum Narodowym
w Krakowie pod tytułem "Catalogue de la Collection Imperiale de Ermitage de monnaies et medailles polonaises"
(patrz artykuł w czytelni Antykwariatu Numizmatycznego M. Niemczyka) pod nr 1258 opisuje dwutalar o wadze
57,9 g i średnicy 42,5 mm z dopiskiem, że jest to piedfort odbity stemplem talara koronnego z roku 1627. Drugim
dwutalarem jest piedfort, prezentowany na naszej aukcji o wadze 58,06 g i średnicy 44 mm.
Ta piękna moneta pochodzi z kolekcji Potockich o czym świadczy punca Pilawa odbita na awersie. Pozostaje tylko pytanie czy dwa egzemplarze zostały odbite tymi samymi stemplami? Waga obydwu jest podobna.
Średnica jest wprawdzie różna, ale krążki nie zawsze były idealnymi okręgami, a Hutten-Czapski 150 lat temu
miał mniej dokładne narzędzia niż my dzisiaj. Sprawę do końca można by wyjaśnić, gdybyśmy mieli dostęp
do egzemplarza z Ermitażu. Dzisiaj porównanie jest niemożliwe i pewnie nieprędko będziemy mieli dostęp do
zasobów największego rosyjskiego zbioru numizmatów. Podsumowując, należy przypuszczać, że jest to albo
unikat, albo jeden z dwóch znanych egzemplarzy dwutalarowego piedforta z roku 1627.
Moneta do najlepszych kolekcji. Jedyna szansa, aby uzupełnić zbiór o taki rarytas.

Moneta idealna. Pięknie zachowany egzemplarz. Stara, równa patyna. Wspaniale zachowane detale.
Literatura nie notuje; H-Czapski opisuje go w niewydanej publikacji "Catalogue de la Collection
Imperiale de Ermitage (...) pod numerem 1258
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Talar 1627, Bydgoszcz

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 POLO M D LIT RVSS PRVS 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
śr. 42,0 mm; w. 28,49 g Ag

stan 2

O

dmiana talara bez inicjałów mincerskich I-I (Jakub Jakobson) i napisem POLO na awersie. Rzadki talar
koronny z mennicy bydgoskiej. Sporadycznie występujący w handlu.

Przepiękny egzemplarz, wspaniała, kolorowa patyna.

Kopicki 1365; Davenport 4315; Dostych 27.1.03 (R4)
CENA: 7 000 zł
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Talar 1628/1629, Bydgoszcz

55.

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z mieczem opartym o ramię
i jabłkiem królewskim w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa. U dołu mała tarcza z herbem Półkozic.
W otoku: SIGIS III D G REX POLO – M D LIT RVS PRVS MA
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa.
Po bokach inicjały I-I (Jakub Jakobson), poniżej data 16-28
W otoku: SAM LIV NEC NO SVE – GOT VAD Q HRI REX
śr. 42,0 mm; w. 28,70 g Ag
stan 2

R

zadsza odmiana talara z herbem Półkozic (Hermolaus Ligęza, Podskarbi Wielki Koronny) i napisem MA
i POLO na awersie oraz napisem SVE na rewersie. Bardzo ciekawe ślady przebicia daty z 1628 na 1629.

Bardzo ładny egzemplarz z pięknie zachowanymi detalami.
Kopicki 1374; Davenport 4316; Dostych 28.3.08 (R5); Tyszkiewicz 6

CENA: 3 000 zł

Talar 1629, Bydgoszcz

56.

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 POLO M D LIT RVS PRVS M
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa,
po bokach inicjały I-I i data 16-29
W otoku: SAM LIV NEC NO SV – GOT VAD Q HRI REX
śr. 42,0 mm; w. 28,27 g Ag
stan 2-

B

ardzo rzadki talar koronny. Odmiana z krzyżem pod popiersiem w legendzie i z herbem Półkozic w prawie
całej tarczy herbowej, napisem NO na rewersie oraz SV zamiast SVE. Jan Dostych w katalogu podaje rzadkość
R7 i notowanie u Chełmińskiego.

Pięknie zachowany egzemplarz. Stara, kolorowa patyna. Dobrze zachowane detale.
Davenport 4316; Dostych 29.2.01 (R7); H-Czapski 7543 (R6); Tyszkiewicz 6
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Talar 1630, Bydgoszcz PCGS XF45 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z mieczem opartym o ramię
i jabłkiem królewskim w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa. U dołu mała tarcza z herbem Półkozic.
W otoku: SIGIS III D G REX POL M D – LIT RVS PRV MASO
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa.
Po bokach inicjały I-I, poniżej data 16-30
W otoku: SAM LIV NEC NO SVE – GOT VAD Q HR REX
śr. 42,0 mm; Ag

R

zadki talar koronny z szeroką postacią króla. Odmiana talara z herbem Półkozic w tarczy na awersie
i końcówką legendy awersu MASO. Po zakończeniu napisów otokowych na awersie gwiazdki i rozetka.
Najwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS XF45). Piękny egzemplarz.
CENA: 3 000 zł

Kopicki (2007) 1030 (podobny); Davenport 4319; Dostych 30.2.13 (R5)

Talar 1630, Bydgoszcz

58.

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi, z mieczem opartym o ramię
i jabłkiem królewskim w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa. U dołu mała tarcza z herbem Półkozic.
W otoku: SIGIS III D G REX POL M – D LIT RVS PRVS MA SVR
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa.
Po bokach inicjały I-I, poniżej data 16-30
W otoku: SAM LIV NEC NO SVE – GOT VAD Q HR REX
śr. 43,0 mm; w. 28,50 g Ag
stan 3+

B

ardzo rzadki talar koronny. Wąskie popiersie króla bez kokardy. Na awersie napis otokowy rozpoczynają
i kończą kropki. Napis NEC na rewersie, napis otokowy rozpoczyna i kończy krzyżyk. Jan Dostych określa
rzadkość tego talara na R6.

Wady mennicze blachy przy głowie króla, ale ładny egzemplarz.
Dostych 30.4.29 (R6)
www.aukcjamonet.pl

CENA: 3 000 zł
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Król Polski 1587-1632

Schraubtaler – Talar 1634, Bydgoszcz

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi z mieczem opartym o ramię
i jabłkiem królewskim w dłoni. Na piersi Order Złotego Runa. U dołu w napisie herb Sas.
W otoku: SIGIS III DG REX POL M – D LIT RVS PRVS MAS
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa.
Po bokach tarczy inicjały I-I, poniżej data 16-34
W otoku: SAM LIV NE NO SVE – GOT VAND Q H R REX
śr. 42,0 mm; w. 11,90 g Ag

stan 3+

S

chraubtaler, czyli talar śrubowy, wykonany z dwóch połówek talara Zygmunta III z roku 1634. Gwinty
wewnętrzne w obu połówkach. Wewnątrz 14 miniatur namalowanych akwarelą i temperą. Większość
z nich albo niedokończona, albo też partie wykonane cienką akwarelą (twarze, ręce) – wytarte, niektóre
uszkodzone. Przedstawiają postacie życia dworskiego, damy i kawalerów w bogatych strojach barokowych
z epoki. Skłania to do określenia czasu ich powstania na drugą połowę XVIII wieku. Inspiracją dla naszych
polskich talarów śrubowych były z całą pewnością niemieckie talary i medale śrubowe, gdyż spotykane były
w XVIII wieku w Prusach Wschodnich, gdzie również osadzali się niemieccy emigranci. Dlatego też na rynku
numizmatycznym spotykamy prawie wyłącznie medale bądź talary śrubowe powiązane z emigracją protestantów
niemieckich, wykonane w XVIII wieku. Polskie talary śrubowe są unikatowe.
Wzorem dla najciekawszej miniatury, przedstawiającej zaloty kochanków pod drzewem, na tle
widocznego w oddali pejzażu, są liczne francuskie miniatury i obrazy Franciszka Bouchera z ok. 1740 r.
Na tej podstawie można stwierdzić, że oferowany artefakt powstać musiał w kręgu polskiego dworu
magnackiego, do którego docierały artystyczne prądy francuskiego baroku i rokoka.
Pomimo złego zachowania (bądź nieukończenia ich) – całość bardzo rzadka, jeśli nie unikatowa. Duża ciekawostka
dla kolekcjonerów polskich talarów i przedmiotów historycznych.

Kopicki 1489; Davenport 4326; Parchimowicz 1828; Dostych 34.1.01 (R4)
CENA: 3 000 zł
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14 miniatur namalowanych akwarelą i temperą
wewnątrz Schraubtalara z 1634 roku
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Król Polski 1587-1632

60.

Talar 1628, Elbląg
bez napisu na rancie

Aw.: Ukoronowana czteropolowa tarcza podtrzymywana przez dwa lwy.
W otoku: GVSTAVUS ADOLPHVS D G SVEC GOTH VAN REX M D F
Rw.: Anioł trzymający w owalnym ozdobnym kartuszu herb miasta.
W otoku: MONETA NOVA CI – VIT ELBINGENSIS 16–28
śr. 41,0 mm; w. 28,39 g Ag

stan 1-/2+

W

1626 roku Gustaw Adolf przerzucił swoje wojska do Prus Książęcych, Prusy były praktycznie pozbawione
sił wojskowych. Gdy wojska szwedzkie podeszły pod miasto Elbląg, rada miejska 15 lipca złożyła
hołd Gustawowi Adolfowi. W lipcu 1627 roku Gustaw Adolf nadał miastu nowy przywilej menniczy.
Otwarto w mieście dwie mennice szwedzką i miejską. Mennica miejska działała stosunkowo krótko, tylko w 1628
roku, bowiem wkrótce Szwedzi przejęli całkowicie kontrolę nad obiema mennicami. Interesująca jest ikonografia
talarów miejskich z 1628 roku – zamiast portretu Gustawa Adolfa, są na nich tarcze herbowe Szwecji, a na rewersie
znalazła się tarcza z herbem miasta. Talary te bito na stopę polską. Był to ciekawy zabieg, bowiem na pierwszy
rzut oka tarcza szwedzka nosiła te same herby, które można było znaleźć na tarczy polskiej. Zamysł ten nie
odpowiadał jednak planom szwedzkim. Gubernator szwedzki w Elblągu, Axel Oxenstierna, późniejszy kanclerz,
postanowił bić już tylko podwartościową monetę, która miała osłabić gospodarczo Prusy i Gdańsk. Miejsca na
bicie pełnowartościowej monety w Elblągu zabrakło i talar ten pozostał historyczną pamiątką pełnowartościowej
monety elbląskiej i pierwszą tak dużą monetą srebrną wybijaną w Elblągu. Ogromnej rzadkości numizmat,
odmiana bez napisu na rancie. Bardzo rzadki talar w takim stanie zachowania.

Wada mennicza krążka. Przepiękna zielona patyna z przebijającym połyskiem menniczym.
Wspaniale zachowane detale.

Ahlström 13 b; Davenport 4565; H-Czapski 4268; Pfau 233; CNCE 641
CENA: 20 000 zł
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61.

Ort (18 groszy) 1611, Gdańsk

Król Polski 1587-1632

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: SIGIS 3 D G REX POL M D L R PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Legendę rozpoczyna znak menniczy – łapa niedźwiedzia.
W otoku: MONETA CIVIT GEDANENSIS 1611
śr. 29,0 mm; w. 6,63 g Ag
stan 1-/2+

B

ardzo rzadki rocznik. Odmiana orta z kropką po łapie niedźwiedzia. Odmienne ogony lwów, duży odstęp
pomiędzy CIVIT a GEDANENSIS. Egzemplarz ze starą patyną.

Kopicki 7484; Shatalin G11-7 (R3)

62.

Ort (18 groszy) 1614, Gdańsk NGC MS63

CENA: 3 000 zł

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. W otoku: SIGIS 3 D G REX POL M D L R PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Legendę rozpoczyna znak menniczy – łapa niedźwiedzia.
W otoku: MONETA CIVIT GEDANENSIS 1614
śr. 29,0 mm; Ag

D

ruga najwyższa nota gradingowa. Piękny, menniczy egzemplarz. Lustro mennicze
na całej powierzchni.

Shatalin GD 14-6 (R2)

63.

Ort (18 groszy) 1619, Gdańsk

CENA: 3 000 zł

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGIS III D G REX POL M D L R PRVS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę miejską. Legendę rozpoczyna znak menniczy – łapa niedźwiedzia.
W otoku: MONETA CIVIT GEDANENSIS 1619
śr. 29,0 mm; w. 6,09 g Ag
stan 1-/2+

C

iekawa odmiana z kropką rozpoczynającą i kończącą napis otokowy na awersie. Inna interpunkcja niż
notowana w katalogu Shatalina. Bardzo głęboko wybity egzemplarz. Imponująca jakość detali.
CENA: 800 zł
Kopicki 7497 (R1); Shatalin GD 19 a 2 (podobny)
www.aukcjamonet.pl
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Król Polski 1587-1632

Szóstak (6 groszy) 1595, Lublin

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGI 3 D G REX POLO M D LIT
Rw.: Pod koroną trzy tarcze herbowe. U dołu mała tarcza z herbem Lewart między inicjałami I-F,
obok znak menniczy Lew z hakiem. Nominał i data 9-VI-5 pod koroną.
W otoku: GROS ARG SEX REG POLONIÆ
śr. 26,0 mm; w. 4,69 g Ag

stan 1-/2+

W

czasie bardzo krótkiej działalności mennicy lubelskiej w latach 1595-1601 wybijano obok trojaków,
dziś bardzo rzadkie, szóstaki i grosze. Tylko niewielka ilość szóstaków koronnych z mennicy lubelskiej
dotrwała do obecnych czasów. Oferowana moneta to jeden z najładniejszych egzemplarzy dostępnych
na rynku. Odmiana z inicjałami IF rozdzielonymi małą tarczą herbową oraz ciekawostka – kropki przed I
i po znaku menniczym (lew z hakiem). Wcześniej taka odmiana nienotowana była na aukcjach w Polsce. Bardzo
rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Przepiękny egzemplarz, połysk menniczy i wspaniałe detale jak na ten typ monety.

Kopicki (nowy) 902 (R5); H-Czapski 5034 (R3); Tyszkiewicz 40
CENA: 7 000 zł
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Król Polski 1587-1632

Szóstak (6 groszy) 1601, M Malbork

65.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. U dołu w napisie herb Lewart.
W otoku: SIGISMVN III D G − REX POL M D L
Rw.: Pod koroną litera M (Malbork) oraz dwie tarcze herbowe,
u dołu data 1601 rozdzielona tarczą herbową Snopek – Wazów.
W otoku: GROS ARGEN SEX REG POLONI
śr. 28,0 mm; w. 4,73 g Ag

stan 1

R

zadki szóstak z mennicy Malbork z literką M pod koroną na rewersie, która nie dotyka zewnętrznej obwódki.
Cyfra 6 pomiędzy tarczami herbowymi.

Wspaniały, menniczy egzemplarz. Piękne detale i lustro na całej powierzchni.
Kopicki (nowy) 910 (R3); Kurpiewski 1444 (R6); Tyszkiewicz 8; H-Czapski 1167 (R4)

CENA: 3 000 zł

Trojak (3 grosze) 1594, Olkusz

66.

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: SIG III DG REX – POLON MDL
Rw.: Orzeł i Pogoń, między nimi mała ukoronowana tarcza z herbem Snop – Wazów.
U góry nominał III. U dołu w tarczy herb Lewart i inicjały podskarbiowskie I-F
Napis w trzech wierszach: GROS ARG T / RIREG POLO / NIÆ 94
śr. 21,0 mm; w. 2,35 g Ag
stan 2-

B

ardzo rzadki trojak z mennicy Olkusz. Odmiana gdzie napis POLONIAE rozdzielony jest na dwa wiersze
POLO / NIAE. Rzadkość określana na R3.

Bardzo ładny, delikatnie niedobity i lustro mennicze na całej powierzchni.
Iger O.94.5.a (R3)
www.aukcjamonet.pl
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Trojak (3 grosze) 1597, Olkusz NGC MS64 (MAX)

67.

najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: SIG III DG – R POLO MDL
Rw.: Orzeł, Pogoń, między nimi mała tarcza z herbem Wazów – Snopek. U góry nominał III,
u dołu tarcza z herbem Lewart. Po bokach inicjały I-F
Napis w trzech wierszach: GROS ARG / TR R POLO / NI 97
śr. 21,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS64).
Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Piękny menniczy egzemplarz.
Iger O.97.1a

CENA: 700 zł

Trojak (3 grosze) 1594, Malbork

68.

Aw.: Głowa króla w prawo, w koronie. W otoku: SIGISM III D G – REX PO M D L
Rw.: Orzeł i Pogoń, między nimi tarcza z herbem Snopek – Wazów. U góry nominał III,
trzywierszowy napis: GROS ARG / TRIP REG / POLONI.
Skrócona data 94, znak menniczy – pierścień.
śr. 20,6 mm; w. 2,34 g Ag
stan 1

B

ardzo rzadki trojak z mennicy w Malborku. Odmiana, gdzie na rewersie pierścień (znak mincerza Kacpra
Goebla) rozdziela skróconą datę. Zdecydowanie jeden z najładniejszych egzemplarzy dostępnych na rynku.
Rzadkość określana na R3.

Wspaniały, menniczy egzemplarz. Piękne detale i lustro na całej powierzchni.
Iger M.94.3.a (R3)
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Trojak (3 grosze) 1595, Wschowa

69.

Aw.: Głowa króla w prawo. W otoku: SIGIS 3 D G – REX PO M D L#
Rw.: Orzeł i Pogoń, między nimi tarcza z herbem Snopek – Wazów. U góry nominał III,
trzywierszowy napis: GROS ARG / TRIP REG / POLONI / 95 i herb Lewart
śr. 20,4 mm; w. 2,44g Ag
stan 2

R

zadka i ciekawa odmiana napisowa z POLONI na rewersie. Awers u Igera ma symbol W.95.1, nieznana jest
jednak odmiana rewersu z napisem TRIP REG POLONI 95.

Bardzo ładny egzemplarz, delikatnie niedobity, lustro mennicze na całej powierzchni.
Iger W.95.1 R (podobny)

CENA: 500 zł

Trojak (3 grosze) 1595, Bydgoszcz

70.

Aw.: Głowa króla w prawo. W otoku: SIG III D G REX POLO M D L
Rw.: Orzeł i Pogoń, między nimi tarcza z herbem Snopek – Wazów. U góry nominał III,
trzywierszowy napis: GROS ARG / TRIP REG / POLONI 95
śr. 20,4 mm; w. 2,36 g Ag
stan 2

R

zadka i ciekawa odmiana napisowa z POLO na awersie i nieznanym rewersem. Iger notuje awersu jak
B.95.5.b, jednak nie notuje tej odmiany rewersu z napisem TRIP REG POLONI 95.

Bardzo ładny egzemplarz, wada mennicza na twarzy króla, lustro mennicze na całej powierzchni.
Iger B.95.5.b (podobny)
www.aukcjamonet.pl
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Trojak (3 grosze) 1597, Bydgoszcz

71.

Aw.: Popiersie króla w prawo.
W otoku: SIG III D − G REX PO M D L
Rw.: Orzeł i Pogoń, między nimi mała tarcza z herbem Snopek – Wazów. U góry nominał III.
Napis w dwóch wierszach: GROS ARG / TR R PO 97
śr. 20,0 mm; w. 2,26 g Ag
stan 2

OBardzo ładny egzemplarz, szczególnie zachowane lustro mennicze na rewersie.
dmiana trojaka z mennicy bydgoskiej z inną interpunkcją legendy awersu.

Iger B.97.3.a (podobny)

CENA: 500 zł

Trojak (3 grosze) 1595, Lublin

72.

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: SIG III D G REX POLO M D L
Rw.: Orzeł i Pogoń rozdzielone ukoronowaną tarczą z herbem Snopek – Wazów. U góry nominał III.
U dołu w tarczy herb Lewart oraz herb Topór, data 95
Napis w dwóch wierszach: GROS ARG / TRIP REG / POLONIÆ
śr. 20,6 mm; w. 2,38 g Ag
stan 2+

T

rojaki z mennicy w Lublinie występują na rynku przeważnie w słabych stanach zachowania, przetarte,
niedobite i zmęczone obiegiem. Monety pięknie zachowane to dzisiaj rzadkość. Jeden z najładniejszych
egzemplarzy dostępnych na rynku.
Bardzo rzadki, poprawnie wybity trojak. Odmiana z herbem Topór i skróconą datą na rewersie.

Piękny numizmat, delikatnie niedobity, lustro mennicze na całej powierzchni.
Iger L.95.2.d (R5); Tyszkiewicz 25 mk
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73.

Król Polski 1587-1632

Trojak (3 grosze) 1590, Wilno

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: SIG III D REX PO M D L, herb Leliwa
Rw.: Orzeł i Pogoń rozdzielone ukoronowaną tarczą z herbem Snopek − Wazów.
Nad tarczą nominał III, po bokach data 15-90
Napis w trzech wierszach: GROS ARG / TRIP M D / LIT
śr. 21,4 mm; w. 2,33 g Ag

stan 1-

RWspaniały egzemplarz, delikatnie gięty. Piękne detale i lustro na całej powierzchni.
zadki trojak z mennicy wileńskiej, szczególnie w takim stanie zachowania.

Iger V.90.1.a (R2)

74.

CENA: 1 000 zł

Trojak (3 grosze) 1601, Wilno, Łabędź, W

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIG III D − G REX PO DL
Rw.: Orzeł i Pogoń rozdzielone ukoronowaną tarczą z herbem Snopek – Wazów.
U góry nominał III, data 16-01 rozdzielona znakiem menniczym Łabędź i literą W
Napis w dwóch wierszach: GROS ARG / TRIP M D L
śr. 20,7 mm; 2,39 g Ag
stan 1-

Z

azwyczaj trojaki litewskie z tego okresu występują na rynku w słabych stanach zachowania, przetarte,
niedobite i zmęczone obiegiem, dlatego dziś monety piękne z tej mennicy należą do ekstremalnie rzadkich.
Jeden z najładniejszych egzemplarzy dostępnych na rynku. Bardzo rzadki typ trojaka wileńskiego z łabędziem
na rewersie i literą W.

Wspaniały egzemplarz. Piękne detale i lustro na całej powierzchni.
Iger V.01.5.c (R4) ; Tyszkiewicz 15 mk
www.aukcjamonet.pl
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Trojak (3 grosze)1601, Kraków PCGS MS63

75.

Aw.: Popiersie króla w lewo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGISM III DG – REX PO MDL
Rw.: Orzeł i Pogoń rozdzielone ukoronowaną tarczą z herbem Snopek – Wazów. U góry nominał III.
Napis w trzech wierszach: GROS ARG / TRIP REG / POLONI / 1601K
śr. 21,0 mm; Ag

D

ruga najwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS MS63).
Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Piękny menniczy egzemplarz, wspaniale zachowane detale i lustro mennicze.
Iger K.01.1.a (R1)

CENA: 500 zł

Trojak (3 grosze) 1598, Ryga NGC MS64 (MAX)

76.

najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIG III D G REX PO DLI
Rw.: Nominał III między kwiatkami, poniżej mały herb Rygi i data 15-98
Napis w czterech wierszach: GR – OS / ARG TRIP / CIVI RI / GE
śr. 19-21 mm; Ag

M

oneta w amerykańskim gradingu NGC. Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS64). Rzadka
w takim stanie zachowania.

Piękny menniczy egzemplarz, końcówka blachy. Patyna, wspaniale zachowane detale.

CENA: 500 zł

Iger R.98.1b
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Król Polski 1587-1632

Trojak (3 grosze) 1619, Ryga PCGS MS62

77.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGIS 3 D G REX PO M D L
Rw.: Herb miasta Rygi, nad nim nominał III. Po bokach herbu data 16-19
Napis w czterech wierszach: GR – OS / ARG TRIP / CIVI RI / GE i znak mincerza mennicy ryskiej.
śr. 21,0 mm; Ag

N

ienotowana odmiana interpunkcyjna trojaka ryskiego z dwukropkiem po G i końcówką MDL

Iger R19.1 (R3) (podobny)

CENA: 700 zł

Grosz 1597, Poznań

78.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: SIGISM III DG – REX PO M DL
Rw.: Pod koroną Orzeł i Pogoń, między nimi tarcza z herbem Snopek – Wazów. Po bokach data 97
W otoku: GROSSVS – RE – GN POLO
śr. 21,2 mm; w. 1,99 Ag
stan 1/1-

N

iezwykle rzadki grosz koronny z mennicy w Poznaniu. Monety takie przeważnie występują na rynku
w słabych stanach zachowania, przetarte, niedobite i zmęczone obiegiem. Oferowany przez nas egzemplarz
wygląda jakby został wyłowiony z obiegu tuż po wybiciu. Najładniejsza moneta tego typu na rynku. Bardzo
rzadki (R5), szczególnie tak wspaniale zachowany.

Wspaniały egzemplarz. Piękne detale i lustro na całej powierzchni.
Kopicki 744 (R5); Kopicki (nowy) 209 (R5); Tyszkiewicz 15 mk
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/

www.niemczyk.pl

/

CENA: 1 000 zł
tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

71

Zygmunt lll Waza
79.

Król Polski 1587-1632

Grosz 1616, Ryga NGC MS62 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem Wazów – Snopek w środku.
W otoku: SIG III D G REX POL M L
Rw.: Jabłko królewskie z cyframi Z4 w środku.
W otoku: GROS ARGE – N CIVI RIG
śr. 19,0 mm; Ag

B

ardzo rzadka moneta. Moneta w amerykańskim gradingu NGC. Najwyższa nota gradingowa na świecie
(NGC MS62).

Moneta w menniczym stanie zachowania. Patyna, wspaniale zachowane detale.
Kopicki (nowy) 1401 (R5); Tyszkiewicz 12

80.

CENA: 500 zł

Grosz 1617, Ryga NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem Wazów – Snopek w środku.
W otoku: SIGIS III D G REX PO MDL
Rw.: Jabłko królewskie z cyframi Z4 w środku. U dołu mały herb Rygi – skrzyżowane klucze.
Data 1-7 przy krzyżu.
W otoku: GROS AR − GE CIVI RIG
śr. 19,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS63).
Moneta poszukiwana przez kolekcjonerów. W takim stanie zachowania ogromna rzadkość.

Piękny, menniczy egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Lustro mennicze na całej powierzchni.
Kopicki (nowy) 1402 (R7); Górecki R.17.1.a, Gerbaszewski 3 RR; Hajlak'11 1047 (R5); Tyszkiewicz 20
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Król Polski 1587-1632

81.

Talar 1629, Toruń

Aw.: Tarcza herbowa trzymana przez anioła wychylającego się z obłoków. Siedmiowierszowy napis:
THORVNIA / HOSTILITER OPPVGNATA / ET DEI O AVXILIO / FORTR A CIVIB DEFENSA
/ XVIA FEBR / ANNO / M DC XXIX / arabeska
Rw.: Panorama miasta, spowita płomieniami i kłębami dymu, widziana z lewego brzegu.
Po lewej stronie Zamek Dybowski, po prawej Kępa Bazarowa połączona z miastem mostem.
Na rzece dwanaście barek i łodzi. W murach miejskich baszty i bramy z Barbakanem Starotoruńskim.
Nad miastem słońce z hebrajskim napisem Jahwe, u dołu wśród kwiatów na łące inicjały H-H
(Henryk Hema, rytownik).
W otoku: FIDES ET CONSTANTIA PER IGNEM PROBATA
śr. 45,0 mm; w. 28,57 g Ag

stan 1-/2+

W

1629 roku Toruń wytrzymał próbę oblężenia przez wojska Gustawa Adolfa pod wodzą generała Wrangla.
Na pamiątkę tego wydarzenia mennica w Toruniu za zgodą Rady Miasta wybiła okolicznościowe talary
i ich odbitki w złocie. Przedstawiono na nich ostrzeliwane miasto i zaopatrzono w okolicznościową
sentencję: „Wierność i trwałość w ogniu wypróbowana”. Talary miały kilka typów i odmian, wybijano je z datą
1629 aż po rok 1631, w każdą kolejną rocznicę odparcia wojsk szwedzkich. Numizmat sporadycznie pojawiający
się w handlu.

Egzemplarz zbliżony do menniczego, pięknie zachowany, niestety pozioma rysa na rewersie. Bardzo
dobre detale, połysk menniczy.
Kopicki 8242 (R4); Davenport 4369; CNCT 1326; H-Czapski 1593; Vossberg 266; Beyer (R) 428;
Raczyński 79; Brause.Taf 25,4; Gumowski (MT) 733
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82.

Król Polski 1587-1632

Medal na śmierć Gustawa Adolfa 1632, Gdańsk
Sebastian Dadler

Aw.: Głowa króla w wieńcu z atrybutami śmierci.
W otoku: GUST ADOLPH D G SUEC GOT VAD R M PRIC FIN
DUX ETHO ET CAREL IGRIÆ DO
Rw.: Ręka ze wzniesionym ku niebu mieczem.
W otoku: STANS ACIE PUGANS VINCENS MORIENSQUE TRIUMPHAT NATUS 9DEC
ANNO 1594 / GLORIOSE MORTUUS 6 NOU ANO 1632
śr. 44,0 mm; w. 22,42 g Ag

stan 1-/2+

M

edal wybity dla upamiętnienia śmierci Gustawa Adolfa, króla Szwecji poległego w bitwie pod
Lützen. Medal wykonany przez jednego z najznamienitszych medalierów swoich czasów, Sebastiana
Dadlera. Inicjały SD znajdują się pod popiersiem króla, po bokach czaszki. Upamiętnia on śmierć
króla szwedzkiego, Gustawa II Adolfa, którą poniósł w bitwie pod Lützen dnia 16 listopada 1632 roku w czasie
wojny trzydziestoletniej. Z opisów wiadomo, ze zginał od przypadkowej kuli, a śmierć jego przyczyniła się
w znacznym stopniu do zwycięstwa Szwedów, gdyż ci kiedy dowiedzieli się o tym fakcie, z wielką zaciekłością
rzucili się do walki z wojskami cesarskimi, które zaczęły uciekać w popłochu, pozostawiając m. in. działa. Dalszą
konsekwencją śmierci króla, ale i tysięcy poległych, było ostatecznie wycofanie się Szwecji z wojny.

Piękna, stara, kolorowa patyna.

Więcek 81
CENA: 2 000 zł
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83.

Król Polski 1632-1648

Talar 1647, Kraków

Aw.: Popiersie króla w prawo w koronie i zbroi z szerokim naramiennikiem.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLA IIII DG REX POL – M D LIT RVS PR MA
Rw.: Pod koroną dziewięciopolowa tarcza herbowa opasana Orderem Złotego Runa,
po bokach inicjały G-P (Gerhard Pyrami dzierżawca mennicy w Krakowie
w latach 1647-1650), poniżej data 16-47. U dołu w łańcuchu inicjały B-S
W otoku: SAM LIV NEC NO SV – GOT VAN Q HÆ REX
śr. 43,0 mm; w. 28,84 g Ag

stan 1-

O

gromnej rzadkości talar Władysława IV wybity w mennicy koronnej w Krakowie pod zarządem
Gerharda Pyrami. Ostatni rocznik bicia grubej monety koronnej Władysława IV. Wszystkie znane talary
z 1647 roku charakteryzują się bardzo płytkim reliefem. Oferowany egzemplarz, jak na monetę z tego
rocznika, jest wyjątkowo wyraźnie wybity.
Najładniejszy znany egzemplarz na rynku. W takim stanie zachowania talar koronny to dziś ogromna
rzadkość.

Końcówka blachy. Bardzo ładnie zachowany połysk menniczy. Minimalne niedobicie na rewersie.

Kopicki 1525; Dostych 47.1.03 (R6); Tyszkiewicz 50
CENA: 25 000 zł
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Król Polski 1632-1648

84.

Donatywa wagi 2 dukatów 1647, Gdańsk NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wyłożonym koronkowym kołnierzem.
W otoku: VLAD IIII D G REX POL & SVEC M D L RVS PRVS
Rw.: Panorama miasta, u dołu tarcza miejska trzymana przez dwa lwy,
nad miastem słońce, w nim napis hebrajski JAHWE
Data u dołu rozdzielona herbem Gdańska 16-47, poniżej inicjały G-R
W otoku: EX AURO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS FIERI F
śr. 31,0 mm; Au

Z

a panowania Władysława IV mennica w Gdańsku wybijała donatywy o wadze od 2 do 10 dukatów
z charakterystycznym napisem: EX AURO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS FIERI FECIT (z czystego
złota miasto Gdańsk wybić kazało). W 1645 roku rada miasta Gdańska zdecydowała o zmianie wyglądu
donatyw obiegowych. W miejsce tarczy herbowej podtrzymywanej przez dwa lwy na awersie, wprowadzono
motyw panoramy miasta. Widnieją na niej charakterystyczne budowle, takie jak Ratusz Głównego Miasta,
wieże kościołów, w tym Mariackiego i św. Jana oraz bramy i umocnienia miejskie. Ikonografia ta symbolizowała
Boską opiekę, która otacza i chroni Gdańsk. U dołu umieszczono małą tarczę podtrzymywaną przez dwa lwy.
Donatywy z panoramą miejską projektował i rytował wybitny medalier gdański – Jan Höhn starszy. Należą
one do najwybitniejszych dzieł sztuki menniczej epoki baroku.
Najwyższa nota gradingowa na świecie. Jedyny egzemplarz, który w NGC i PCGS otrzymał tak wysoką
notę MS63. Unikalna moneta ze względu na wspaniały stan zachowania.

Idealny stan zachowania, perfekcyjne lustro mennicze i zachowane detale.
H-Czapski 1866 (R6) ale jako trzydukatówka; Kaleniecki 285; Złoto czasów dynastii Wazów 276 (R6);
CNG 252a
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85.

Król Polski 1632-1648

Dukat 1635, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wyłożonym koronkowym kołnierzem.
Płaszcz spięty broszą na ramieniu. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLAD IIII D G REX POL M D LIT RV PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską stojącą na kartuszu.
Pod łapami lwów inicjały S-B (Samuel Berman). Przed napisem krzyżyk.
W otoku: MON AVREA CIVI GEDANENSIS 16.35 (data rozdzielona kropką).
śr. 24,0 mm; w. 3,39 g Au

stan 2-

Z

nana jest tylko jedna odmiana stempla w roczniku 1635. Do wybijania wykorzystano popiersie z 1634 roku.
Emisja miała krótkotrwały charakter, jako że zmarł kierownik mennicy – Stanisław Berman. Bicie dukatów
wznowiono dopiero w następnym roku, po wyborze nowego dzierżawcy. Jest w zbiorach E. HuttenCzapskiego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Ermitażu i w Berlinie.

Bardzo ładny egzemplarz, delikatnie przeczyszczone tło.

Kopicki 7581 (R5); Friedberg 15; CNG 231; Kaleniecki s. 258; Złoto czasów dynastii Wazów 198 (R5-R6);
Parchimowicz 1853 c
CENA: 10 000 zł
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86.

Król Polski 1632-1648

Dukat 1639, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi,
z wyłożonym koronkowym kołnierzem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLAD IIII D G REX POL M D L RVS PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską stojącą na kartuszu.
Pod łapami lwów inicjały G-R. Ogony lwów podwójnie zaplecione.
Nad tarczą poziomo położone liście palmowe z trójlistną gałązką z kwiatem.
W otoku: MON AUREA CIVITATIS GEDANEN 1639
śr. 23,0 mm; w. 3,73 g Au

stan 3-

W

dukatach z datą 1639 wyróżniamy kilka odmian stempla. Odmiany tego typu różnią się kształtem
konsoli oraz różnie ułożonymi liśćmi palmy i gałązką nad tarczą. Ciekawy wariant gdzie nad tarczą
gdańska liście palmowe z trójlistną gałązką skierowane są w górę i nie przerywają napisu otokowego.
Ten typ monety znalazł się w skarbie z Koszyc (Budaj, 1602), był również w zaginionych zbiorach z Malborka.
Dukat taki znajduje się też w muzeum w Berlinie. Odmiany tego typu różnią się kształtem konsoli oraz różnie
ułożonymi liśćmi palmy i gałązką nad tarczą. Rzadki wariant z bogatym ozdobnikiem kwiatowym.

Egzemplarz przetarty, wykonany zużytym i poprawianym stemplem.

Kopicki 7585; Friedberg 15; CNG (-); Tyszkiewicz 20; Parchimowicz 1854; Złoto czasów dynastii Wazów 209;
Kaleniecki 263 (podobny)

CENA: 7 000 zł
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87.

Król Polski 1632-1648

Talar 1639, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wyłożonym koronkowym kołnierzem.
Całość w obwódce sznurowej. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLAD IIII D G REX POL ET SVEC M D LITV RVSS PRVSS
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską. Ogony lwów podwójnie zaplecione. Nad tarczą
wieniec laurowy z dwoma palmowymi liśćmi i wielolistną gałązką oliwną. Pod tarczą ozdobny
kartusz z datą 16-39, rozdzieloną miniaturową lilią. Pod łapami lwów inicjały G-R (Gerhard Rogge).
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS
śr. 42,0 mm; w. 28,74 g Ag

stan 2-

Z

namy kilka odmian stempli talarów z 1639 roku. Różnią się przede wszystkim rewersem, z różnie ukazanym
kartuszem, z datą oraz wieńcem z gałązkami palmy. Ciekawa odmiana z bogato zdobioną kompozycją
roślinną powyżej kartusza, odmienne obramowanie daty (nienotowane wcześniej).
Talary gdańskie z 1639 roku w handlu pojawiają się bardzo sporadycznie, są to monety rzadkie
i poszukiwane przez kolekcjonerów.

Zachowana świeżość mennicza. Bardzo ładny egzemplarz.

Kopicki 7563; Davenport 4353; CNG 221; H-Czapski 5839; Tyszkiewicz 9; Parchimowicz 1850 c
CENA: 10 000 zł
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88.

Król Polski 1632-1648

Talar 1640, Gdańsk PCGS XF40

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wyłożonym koronkowym kołnierzem.
Całość w obwódce sznurowej. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLAD IIII D G REX POL ET SVE M D LIT RVS PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską. Ogony lwów pojedyncze. Nad tarczą wieniec
laurowy z dwoma palmowymi liśćmi i siedmiolistną gałązką oliwną.
Pod tarczą ozdobny kartusz z datą 1640. Pod łapami lwów inicjały G-R
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS
śr. 45,0 mm; Ag

M

oneta w amerykańskim gradingu PCGS (XF40).

Bardzo ładny egzemplarz, stara patyna.

Kopicki 7567; Davenport 4356; CNG 222 IIc; Tyszkiewicz 10
CENA: 5 000 zł

82

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Władysław lV Waza
89.

Król Polski 1632-1648

Dukat 1635, Toruń

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLAD IIII D G REX POL ET SVE M D L R P
Rw.: Anioł podtrzymujący owalny kartusz z herbem miasta.
Po bokach duże inicjały I-I (Jakub Jakobson)
W otoku: MONETA AVR CIVIT THORVNENSIS 1635
śr. 23,0 mm; w. 3,35 g Au

stan 2-

W

roku 1635 mennica w Toruniu musiała przygotować się do przebicia znacznej ilości złota na dukaty.
Praktyką menniczą było wykonanie do każdego stempla awersu co najmniej dwóch lub trzech stempli
rewersu, które jako bardziej narażone na zniszczenie, szybciej się zużywały. To też miało miejsce
w Toruniu, gdzie w 1635 roku trzy typy awersu z legendą zakończoną skrótami RPM, LRP i LR połączone
zostały z co najmniej dwoma rewersami każdy. Nasz dukat z legendą zakończoną literami LRP (Lithuanie,
Russie, Prussie) ma na rewersie pięć kropek nad głową anioła.

Bardzo ładnie zachowana moneta. Warto zwrócić uwagę na detale głowy anioła.

Kopicki 8294; Friedberg 58; CNCT 1425; Kaleniecki s. 235; H-Czapski 1762 (R4);
Złoto czasów dynastii Wazów 32 (R6); Tyszkiewicz 40
CENA: 15 000 zł
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90.

Król Polski 1632-1648

Dukat 1640 M-S, Toruń

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wyłożonym koronkowym kołnierzem.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: VLAD IIII DG REX POL M D L RVS P
Rw.: Anioł podtrzymujący owalny kartusz z herbem miasta.
Po bokach rozdzielona data 16-40, poniżej inicjały M-S (Melchior Schimmer).
W otoku: MONETA AUREA CIVITATIS THORUNEN:
śr. 24,0 mm; w. 3,44 g Au

stan 1-/2+

B

ardzo rzadki dukat wybity w mennicy miejskiej w Toruniu. Pierwszy rocznik wyemitowany po zmianie
na stanowisku kierownika mennicy miejskiej. Jakuba Jakobsona zastąpił Melchior Schimmer. Po roku 1640
Schimmer wybijał dukaty w znacznie mniejszych nakładach niż jego poprzednik. Zmiana kierownika
mennicy pociągnęła za sobą zmianę rytownika stempli. Stemple cechują się teraz większym kunsztem wykonania
i mają więcej dekoracyjnych detali. Rytownik skupił się na precyzyjnym odtworzeniu dekoracji zbroi królewskiej,
koronek zdobiących ubiór i detali łańcucha orderowego.
Po raz pierwszy w ofercie na polskim rynku.

Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Wyraźna postać anioła. Lekko niedobity.

Friedberg 58; Kopicki 8299 (R6); CNCT 1440; Kaleniecki s. 244
CENA: 40 000 zł
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Król Polski 1632-1648

Talar 1637, Toruń

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: VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D L RVS PRVS
Rw.: Anioł podtrzymujący owalny kartusz z herbem miasta.
U dołu inicjały I-I Data 16-37 zapisana dużymi cyframi po bokach tarczy.
W otoku: MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS
śr. 44,0 mm; w. 28,23 g Ag

stan 2-/3+

R

zadka i ciekawa odmiana, gdzie końcówka opisu legendy na awersie nie dochodzi do korony. Na rewersie
głowa anioła rozdziela napis otokowy. Ta odmiana talara toruńskiego, bardzo rzadko pojawia się na
rynku numizmatycznym.

Bardzo ładny połysk menniczy, delikatna patyna. Bardzo dobrze zachowane detale, wyraźnie
widoczna głowa anioła.

CNCT 1490 (R3); Kopicki 8276; Davenport 4374; CNCT 1490; Bahrfeldt 9034a
CENA: 5 000 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

85

Władysław lV Waza
92.

Król Polski 1632-1648

Talar 1638, Toruń

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: VLADIS IIII D G REX POL ET SVEC M D LIT RVS PR
Rw.: Anioł podtrzymujący owalny kartusz z herbem miasta.
Po bokach data 16-38, poniżej inicjały I-I
W otoku: MONETA NOVA ARGENT CIVIT THORVNENSIS
śr. 43-44 mm; w. 28,54 g Ag
stan 2/2+

O

dmiana z dużymi cyframi daty i małymi literami I-I. Cyfra 3 w dacie wygląda jak 5. Moneta rzadka,
sporadycznie pojawiająca się w handlu. Zdjęcie dokładnie tego egzemplarza znajduje się w książce
Corpus Nummorum Civitatis Thorunensis na stronie 199, pozycja 1508.

Przepiękny egzemplarz, rzadki talar w tym stanie zachowania.
Zdjęcie tej monety
użyto w katalogu
CNCT, pozycja
1508, oferowany
egzemplarz:

Kopicki 8278 b; Davenport 4374; CNCT 1508 (ten egzemplarz); Parchimowicz 1883 f
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93.

Król Polski 1632-1648

Medal 1637, Gdańsk, złoto

Sygnowany IH – Jan Höhn starszy, ex. Zaleski collection

Aw.: Król Władysław IV przedstawiony jako Herkules z maczugą, poskramiający trzygłowego cerbera. W odcięciu
kartusz herbowy Gdańska, po bokach CIVIT – GEDAN / F – F.
Inicjał medalierski IH nad ogonem smoka.
W otoku: VLADISLAO IV POLONIÆ ET SVECIÆ REGI HERCULI PACIFICO
Rw.: W ozdobnym ornamencie otokowym inskrypcja w kilku wierszach:
DUM /MOSCHUM BELLO / TURCAM TERRORE / SUECUMQUE / OSTENSO AD PACIS FOE / DERA MARTE
TRAHIS / VLADISLAE, / TIBI DEBETUR GLORIA / TRIPLEX, / HERKULES ET MERITO / DICERE PACIFICUS,
poniżej w oddzielnym wierszu łacińska data MDCXXXVII (od dawna Moskwę wojną, Turka strachem,
a Szweda okazaniem siły wojskowej zmuszasz do układów pokojowych Władysławie – Herkulesie tobie należna
potrójna chwała i słusznie zwą cię czyniącym pokój).
śr. 47,0 mm; w. 41,78 g Au
stan 3+

M

edal ten, razem z innymi wybitymi w Gdańsku, został podarowany królowi dla uświetnienia uroczystości
ślubnych Władysława IV. W 1637 roku król poślubił Cecylię Renatę z Habsburgów. Znane są dwie wersje
medalu z wizerunkiem Herkulesa. Przedstawienie to zostało połączone z rewersem medalu ślubnego, na
którym widnieją dwa połączone orły; polski i austriacki. Druga wersja medalu z 1637 roku (nasz egzemplarz),
nie nawiązuje do ślubu, ale jest politycznym hołdem złożonym królowi przez radę Miasta Gdańska. Medal
został wybity na zamówienie rady przez Jana Höhna starszego.
Dla Gdańska, ślub stał się pretekstem do złożenia hołdu i podkreślenia zasług Władysława, nie tylko jako
wojownika, ale też władcy, który zagwarantował pokój. Okres pokoju sprzyja handlowi, a gdy Gdańsk się
bogaci to Królestwo Polskie razem z nim. To przesłanie Gdańsk często wyrażał na swoich medalach i tak stało
się też tym razem.
Władysław IV został przedstawiony jako antyczny Herkules, walczący z trzygłowym cerberem, wrogami
Polski: Moskwą, Turcją i Szwecją, co wyjaśnia inskrypcja na medalu. To barokowe arcydzieło sztuki medalierskiej
jest udaną próbą połączenia politycznego przesłania z hołdem dla króla, gdzie zgodnie z wymogami dworskiego
ceremoniału, król pokazany jest z atrybutami antycznego herosa. Odwołanie do antycznego bohatera miało za
zadanie zjednanie przychylności króla Władysława IV, choć to nie tyle Herkules, a jego czyn jest tematem tej
sceny. Pokonanie mitycznego Cerbera, przyrównano do zlikwidowania zagrożenia, jakie z trzech stron otaczało
Rzeczpospolitą, trzy ucięte głowy Cerbera to trzy pokonane kraje.
Medal należy do wybitnych dzieł Jana Höhna starszego, przedstawiciela i wybitnego twórcy barokowej
sztuki. Po raz pierwszy został opisany w 1737 roku w katalogu zbioru rodziny Lubeck z Królewca. Był w zbiorze
Izabeli Starzyńskiej i Franciszka Potockiego oraz E. Hutten-Czapskiego. Jest też w zbiorach Muzeum Zamku
Królewskiego w Warszawie. Medale te znane są tylko o wadze 12 dukatów, na rynku numizmatycznym znajdują
się prawdopodobnie nie więcej niż trzy egzemplarze.
Ekstremalnie rzadki numizmat. Egzemplarz pochodzi z aukcji firmy Stacks 09. 1983. (oryginalna zgrzewka
i karteczka).
Bentkowski 137; Raczyński 109; Vossberg 815; Gumowski (1938) 60; Złoto czasów dynastii Wazów 306 (R7)
CENA: 100 000 zł
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Król Polski 1632-1648

Pierwowzór późniejszego medalu 1639 Gdańsk,

94.

Sebastian Dadler

Aw.: Książę Bernard na koniu na tle toczącej się bitwy.
W otoku: BERNHARDUS GD SAX IIII CLIV TE MONT DUX LANDGR THURING MARCH
MISN COMES MARC ET RAVENS B DOM RAVENST
Rw.: Panorama miasta Breisach, data 1639
W otoku: BRISIACO CAPTO COELIS VICTORIA VENIT BERNHARDO TVLIT EXHOSTE
TROPHÆ DV CI
śr. 59,3 mm; w. 49,23 g Ag

stan 1

J

eden z najwybitniejszych medalierów XVII wieku Sebastian Dadler, uciekając przed toczącą się w Europie
wojną trzydziestoletnią, w 1636 roku osiadł w spokojnym Gdańsku. Tu ulokował swój warsztat, założył
rodzinę i od tego czasu praktycznie Gdańska nie opuszczał. W Gdańsku projektował i wybijał medale, głównie
na zamówienie Rady Miasta Gdańska, który w tamtym okresie podlegał bezpośredniemu zwierzchnictwu króla
polskiego Władysława IV Wazy.
Dadler podejmował się prac medalierskich również na zamówienie dworów europejskich i możnych tego
okresu. Do takich należy oferowany medal, wykonany właśnie na zamówienie dworu saskiego upamiętniający
zdobycie twierdzy Breisach w Nadrenii przez wojska sasko-szwedzkie pod dowództwem księcia Bernharda
von Sachsen. Medal ten, mimo że tematycznie nie jest polski, można włączyć do medali powiązanych z Polską,
głównie przez miejsce jego powstania – Gdańsk i osobę twórcy Sebastiana Dadlera.
Ten jeden z najdoskonalej kompozycyjnie zaprojektowanych przez Dadlera medali jest łudząco podobny
do powstałego trzy lata później medalu hołdowniczego miasta Gdańska dla króla Władysława IV Wazy
przybywającego z wizytą do miasta. Medal taki został sprzedany na 4 Aukcji Pawła Niemczyka za sumę 31 000 zł.
Medalier tylko nieznacznie zmienił szczegóły awersu i rewersu, postać konna jest niemalże identyczna, zmieniona
nieznacznie panorama miasta i oczywiście legenda otokowa. Co ciekawe Dadler prawdopodobnie nigdy nie
widział księcia Bernharda ani jego wizerunku. Król Władysław IV na późniejszym medalu też nie jest do siebie
podobny. Medal prawdopodobnie nigdy nie dotarł do zamawiającego, ponieważ książę Bernhard zmarł już
18 lipca 1639 r.
Tak pięknie zachowany w gabinetowym stanie medal z przepiękną kolorową, wiekową patyną jest jednym
z najlepiej zachowanych medali Sebastiana Dadlera wykonanych w Gdańsku. Ogromy Rarytas.

Przepiękna, złocista patyna. Idealnie zachowane detale.
Więcek 105
www.aukcjamonet.pl
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95.

Król Polski 1632-1648

Medal religijny 1635, Nowy Rok, Gdańsk
Sebastian Dadler

Aw.: Dzieciątko Jezus z jabłkiem królewskim w dłoni, otoczone obłokami.
W otoku: IESVS SEIN WORT ERHALTE FORT SCHVTZ VNS DARBEY VOR TIRANEY /
SOLCHS VNS ZVM NEWEN IAHR VERLEYH i data MDCXXXV
Rw.: Scena narodzin Jezusa i przybycia Trzech Mędrców z darami,
pod sceną inicjały SD – Sebastian Dadler.
W otoku: EIN REINER GLAVB, EIN SEVFZER HOCH GEDVLT VNTER DES CREVTZES
IOCH / DIE STVCK GOLT, WEIRAVCH MYRRHEN SIND SCHENCKT MAN DEM
NEWGEBORNEN KIND
śr. 56,0 mm; w. 53,15 g Ag

stan 1

O

kazały medal najwybitniejszego polskiego medaliera – Sebastiana Dadlera. Bardzo rzadki w tak
doskonałym stanie zachowania.

Menniczy egzemplarz. Idealnie zachowane detale.

Maue 107; Więcek 97; Gumowski s. 24
CENA: 3 000 zł
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Król Polski 1632-1648

Medal z okazji rozejmu w Sztumskiej Wsi 1642

96.

Sebastian Dadler i Jan Höhn

Aw.: Personifikacje – Wiara z tarczą słoneczną i Pobożność z gałązką oliwną podają sobie dłonie na tle
panoramy Gdańska, u góry napis hebrajski w promienistej aureoli.
W otoku: FELIX TERRA FIDES PIETATI UBI IUNCTA TRIUMPHAT
Rw.: Sprawiedliwość i Pokój –z atrybutami swej władzy w dłoniach, niżej tabliczka Mojżesza PROXIO DEO
W otoku: PAX CUM IUSTITIA FORA TEMPLA ET RURA CORONAT
śr. 58,0 mm; w. 58,76 g Ag
stan 1/1-

J

est to medal na pamiątkę zawarcia w 1635 r. rozejmu pomiędzy Polską i Szwecją w Sztumskiej Wsi. Jest on wspólnym
dziełem (ok. 1642 r.) Sebastiana Dadlera i Jana Höhna. W dotychczasowej literaturze (także Raczyński) uchodził on
za pamiątkę Pokoju Westfalskiego 1648 r., a nawet Pokoju w Oliwie 1660. Sprawę tę wyjaśnił ostatecznie Gumowski.

Pięknie zachowany medal. Lustro mennicze. Wspaniale zachowane detale.
Gumowski 55 (z tej samej pary stempli); H-Czapski 2151; Raczyński 148; Więcek 94

CENA: 4 000 zł

Medal 1644 Gdańsk, Rokowania pokojowe,

97.

Sebastian Dadler

Aw.: Postacie alegoryczne Wojny i Pokoju w zwarciu. Sygnatura SD i data 1644. W otoku: AMBIGUO PAX
ET BELLUM LUCTAMINE CERTANT PAX EUROPA VOVET, LÆTA TROPHÆA FERATI
Rw.: Na tle panoramy miasta Münster alegoria Pokoju, data 1644. W otoku: LÆTA TORPHÆA TULIT
VICTO PAX OPTIMA BELLO NUNC TEMIS IN TERRAM ET COPIA PULSA REDIT
śr. 61,0 mm; w. 66,18 g Ag
stan 2-

M

edal upamiętniający rozpoczęcie rokowań pokojowych w 1644 r. podczas wojny trzydziestoletniej. Sygnowany przez
wybitnego gdańskiego medaliera – SD (Sebastian Dadler). Sporadycznie pojawia się na aukcjach.

Ładny egzemplarz, stara kolorowa patyna.
Maue 54; Więcek 117
www.aukcjamonet.pl
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98.

Król Polski 1648-1668

Półportugał (5 dukatów) 1652 A-T, Poznań UNIKAT
odbitka talara w złocie wagi 5 dukatów

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi folgowej zdobionej na ramieniu głową lwa,
z wyłożonym koronkowym kołnierzem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CASIMIRVS D GR EX POLO & SVEC M DL R P
Rw.: Ukoronowana dziewięciopolowa tarcza polsko-szwedzka
opasana łańcuchem Orderu Złotego Runa, po bokach inicjały
A-T (Andrzej Tymf, dzierżawca mennicy poznańskiej w latach 1660 – 1662).
Herb Wieniawa bez tarczy pod Runem.
W otoku: MONETA NOVA REG(ni) P – OLO(niae) POSNAN(ia) FAC(tum) 1652
(Moneta nowa Królestwa Polskiego, Poznań wybił)
śr. 44,0 mm; w. 16,23 g Au

stan 4+

W

yjątkowej klasy numizmat, półportugał odbity stemplem niezwykle rzadkiego talara poznańskiego.
Moneta pochodzi ze zbioru M. Frankiewicza, który sprzedano w 1930 r. w Berlinie. W katalogu aukcyjnym
tejże kolekcji został opisany jako UNIKAT. Na rynku numizmatycznym pojawia się pierwszy raz po
niemal pięćdziesięciu latach na Aukcji 1 Antykwariatu Numizmatycznego Pawła Niemczyka (lot 112). Jedyny,
unikalny egzemplarz na rynku kolekcjonerskim.
Przygotowania do wojny z kozacczyzną, wymagały w 1649 r. wybijania na masową skalę talarów i półtalarów.
Po wygranej bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku mennica w Krakowie zaniechała emisji talarów. W związku
z wprowadzeniem reformy monetarnej Komisja Mennicza nakazała jak najszybciej wprowadzić do obiegu
nową, także drobniejszą monetę. W tym celu Rafał Leszczyński, podskarbi wielki koronny, sprowadził z Rostoku
doświadczonego przedsiębiorcę - Andrzeja Tymfa. Zawarte wcześniej kontrakty z dzierżawcami mennic
w Bydgoszczy Krakowie sprawiły, że Andrzej Tymf musiał otworzyć nowe mennice. Wybrał w tym celu dwa
miasta o tradycji menniczej - były to Wschowa i Poznań. Andrzej Tymf, mając wsparcie podskarbiego koronnego,
wybijał nie tylko nakazane uchwałą menniczą nowe orty, ale rozszerzył ofertę mennicy o monety złote i talary.
W 1652 roku mennica rozpoczęła wybijanie talarów. Andrzej Tymf traktował talary prestiżowo. Miały
mu one zaskarbić poparcie króla i dworu. Popiersie królewskie wykonano niezwykle starannie. Dodatkowo
portret królewski i tarczę herbową opasano łańcuchem Orderu Złotego Runa.
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Król Polski 1648-1668

Starannie też wykonano stronę rewersową. Umieszczono na niej dziewięciopolową tarczę z herbami
Polski, Litwy i Szwecji. Intrygująca jest legenda otokowa rewersu. Zamiast jak nakazywała tradycja wymieniania
tytułów królewskich, znalazło się na niej określenie dotyczące charakteru monety: Moneta Nowa Królestwa
Polskiego. Takie napisy często towarzyszyły wybijanej monecie srebrnej. Jednak w tym wypadku dopełniono
ją dopiskiem określającym miejsce wybicia: Posnania Factum (wybita w Poznaniu). Nie można wykluczyć, że
przy biciu talarów działalność menniczą wsparło miasto. Andrzej Tymf stemplami talarów i półtalarów odbijał
w mennicy we Wschowie także wielodukaty. Podobnie stempel talara poznańskiego wykorzystano do bicia
półportugałów.
Zgodnie z tradycją wszelkie portugały i półportugały trafiały do króla, który jako jedyny decydował o ich
przeznaczeniu. Tak było z wybitymi w Poznaniu stemplami talara półportugałami. Król obdarowywał nimi
zasłużonych dworzan i magnatów. Przekazanie tych monet osobiście przez Andrzeja Tymfa bezpośrednio
królowi, pomogło zapewne Tymfowi w dalszej karierze. W latach następnych obie mennice obficie wybijały
monetę zarówno złotą jak i srebrną.
Półportugał poznański odbity stemplem talara był w zbiorze Zygmunta Chełmińskiego z Szarawki.
Został w 1904 roku sprzedany Henrykowi Mańkowskiemu, od którego odkupił go wraz z większością kolekcji
Marian Frankiewicz. Jego zbiór licytowano w 1930 roku. Nieznane są późniejsze losy tego zbioru. W 1949
roku półportugał znalazł się w katalogu licytacyjnym Gruntala, gdzie licytowano zbiór hrabiego Aleksandra
Orlowskiego.
Półportugał jest jak dotąd unikatem, jako że na wszystkich aukcjach licytowany był ten sam egzemplarz.
Jedyny znany egzemplarz. UNIKAT. Zdjęcie oferowanej monety użyte w katalogu Złoto czasów dynastii Wazów. t. II

Egzemplarz ma ślady reperacji (zawieszka) oraz wygrawerowaną cyfrę V w polu awersu.

Kopicki 1833R* jako UNIKAT; Friedberg 88; Złoto czasów dynastii Wazów, T.II K336 (R8*) (ten egzemplarz);
Kaleniecki s. 361 ten egzemplarz
CENA: 300 000 zł
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99.

Dwudukat 1661, Poznań
ex. Potoccy collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi, okrytej płaszczem
spiętym broszą na ramieniu. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IO CAS D G – REX POL & S M D L R P
Rw.: Orzeł zwrócony w lewo, na piersi pięciopolowa tarcza herbowa.
Po bokach inicjały mennicze N-G, wokoło obwódka liniowa.
W otoku: ARCVS FORTIVM CONTRITVS EST 1661 (Zniszczony został łuk potężnych).
śr. 27,0 mm; w. 6,70 g Au

stan 2-/3+

E

gzemplarz z legendarnej kolekcji Potockich. Na awersie wybity znak własnościowy – punca Pilawa.
Ekstremalnie rzadki dwudukat okolicznościowy nawiązujący do rozpadu koalicji zawiązanej przez
Szwecję i Prusy przeciwko Polsce. Należy do bardzo rzadkich monet, notowanych jedynie w największych
kolekcjach. Poza kolekcjami, na rynku numizmatycznym mogą znajdować się ogółem trzy egzemplarze tej
monety. Ten pochodzi ze zbioru Potockich. Inny, o nieco mniejszej wadze, który pojawił się na rynku, ważył
5,31 g. Był to egzemplarz obcięty i dlatego wagą zbliżony do wagi półtora dukata. Nie pochodził on z kolekcji
Frankiewicza i zapewne Chełmińskiego. Dziś notowany jest wyłącznie w trzech zbiorach publicznych w muzeum
Czapskich w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie i Ermitażu. Bardzo rzadki walor numizmatyczny.

Egzemplarz przetarty. Lekkie gładzenie w polu.

Kopicki 1911 (R7); H-Czapski 5914 (R7); Zagórski 523; Kaleniecki nie notuje;
Złoto czasów dynastii Wazów, T.II K253 (R8)
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Król Polski 1648-1668

Dwudukat 1664 A-T, Kraków

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem, spiętym broszą na ramieniu.
U dołu herb Ślepowron.
W otoku: IO CASIM D G RE – X POL & SVE M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza z małą tarczą z herbem Wazów – Snopek w środku,
opasana łańcuchem z Orderem Złotego Runa. Po obu stronach tarczy inicjały A-T
(Andrzej Tymf, dzierżawca mennicy krakowskiej).
W otoku: MONETA AVREA – REGN POL 1664
śr. 28,0 mm; w. 6,63 g Au

stan 3+

W

drugiej połowie XVII wieku Rzeczpospolita, która jeszcze nie zaleczyła ran po zniszczeniach i upadku
gospodarki spowodowanej najazdami szwedzkimi, kozackimi i innymi zatargami ciągnącymi się od
dziesięcioleci, nie miała możliwości zabezpieczenia obiegu pieniężnego złotymi monetami. Dukaty
i ich wielokrotności opuszczały mennice polskie i miejskie w bardzo niewielkich ilościach. Obieg finansowy
opierał się na niepełnowartościowej monecie srebrnej i miedzianej. Złoto służyło głównie do tezauryzowania
majątków i transakcji nieruchomościami.
W transakcjach dominowały dukaty zagraniczne, głównie niderlandzkie i węgierskie. Złote polskie monety,
co dokładnie odzwierciedla zawartość skarbów z tej epoki, już wtedy były wyjątkowo rzadkie i niespotykane.

Ładny egzemplarz, lekko gięty.

Kopicki 1921; Friedberg 89; Kaleniecki s. 358; H-Czapski 5922; Złoto czasów dynastii Wazów, T.II K260 (R5)
Parchimowicz 1667 c; Tyszkiewicz 100
CENA: 40 000 zł
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Król Polski 1648-1668

101.

Dukat 1651 CG, Bydgoszcz
UNIKAT

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi dekorowanej nitami i rozetami.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G PO – L & SVEC REX
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa, z małą tarczą z herbem Wazów – Snopek w środku.
Po bokach inicjały C-G(Christoph Guttman). Herb Wieniawa u dołu.
W otoku: MON AVR CIVIT – BIDGOST 1651
śr. 23,0 mm; w. 3,44 g Au

stan 2/2+

W

1650 roku, Krzysztof Guttman uzyskał zgodę Jana Daniłłowicza podskarbiego, wielkiego koronnego, na
uruchomienie mennicy w Bydgoszczy. Pod jego zarządem działała do 1653 roku. Biła monetę srebrną
i złotą. Zgoda została wydana przez Jana Daniłłowicza, ale jej potwierdzenie wydał już nowy podskarbi
Bogusław Leszczyński. Wydaje się, że nałożenie się dwu uprawnień spowodowało, że mennica w Bydgoszczy
wybijała monetę koronną, zarówno z tytułami królewskimi, jak i z nazwą miasta. Nazwa miasta BIDGOST
pojawia się, zarówno na monetach srebrnych, jak i złotych. Dukaty bydgoskie emitowano jedynie w 1651 roku.
Do ich bicia użyto czterech par stempli. Na dwu typach pojawia się sama nazwa miasta BIDGOST, kolejny typ
rewersu wykonano umieszczając dodatkowo słowo CIVIT BIDGOST (miasto Bydgoszcz). Opisywany dukat jest
nieznanym typem, który łączy rewers CIVIT BIDGOST z czwartą odmianą królewskiego portretu. Na monecie
tej nietypowo rozdzielono popiersiem nazwę Polski (POL) zapisując tytuł w formie PO – L.
Oba typy z nazwą CIVIT to unikaty. Pierwszy znajdował się w cesarskiej kolekcji w Wiedniu.
Został w 1769 roku zilustrowany w wydanym wtedy katalogu zbioru. Dukat ten przerysował Karol Beyer
w swoim skorowidzu. W katalogu dukat ten został wydzielony z monet polskich i zapisany pod miastem
Bydgoszcz. Zbiór wiedeński był w czasie wojny ukryty i przemieszany, co sprawiło, że nie udało się tej monety
odszukać pracownikom gabinetu.
Dwie odmiany, tylko z BIDGOST, ujawniono w kilku zbiorach. Opisywany, podobnie jak egzemplarz
wiedeński są unikatami. Zdjęcie tej monety zostało użyte w książce "Złoto czasów dynastii Wazów" t. II.

Pięknie wybita moneta, wyjątkowo wyraźne detale, jak na monetę koronną Jana Kazimierza. Lekko
gięty egzemplarz.
Kamiński, Kurpiewski 608 var; Kopicki 1856 var; Złoto czasów dynastii Wazów, T.II K284 (R8) (ten egzemplarz);
Friedberg 90

CENA: 100 000 zł
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Król Polski 1648-1668

Ort (18 groszy) 1651, Bydgoszcz

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi.
W otoku: IOAN CAS D G PO – L & SVEC REX
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małą tarczą z herbem Snopek – Wazów w środku.
U dołu herb Wieniawa, podskarbiego wielkiego koronnego Bogusława Leszczyńskiego.
Po bokach tarczy cyfry 2–8, poniżej inicjały C-G (Krzysztof Guttman).
W otoku: CIVITAT BID G – OSTIENS 1651
śr. 28,0 mm; w. 4,78 g Ag

stan 1-/2+

M

ennica 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.

Stan zachowania zbliżony do idealnego. Wspaniały egzemplarz z pięknymi detalami i połyskiem
menniczym. Lekko niedobity.

Kopicki 1719; Tyszkiewicz 7; Parchimowicz 1615 a
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Król Polski 1648-1668

Półdukat koronny 1660 TLB, Kraków,
ex. Potoccy collection

Aw.: Popiersie króla w prawo w wieńcu laurowym,
pod szyją monogram TLB (Tytus Liwiusz Boratyni).
W otoku: IOAN – CAS REX
Rw.: Orzeł Polski, w koronie zamkniętej, z małą tarczą z herbem Wazów - Snopek na piersi.
U dołu herb Ślepowron odwrócony w lewo (Jan Kazimierz Krasiński, podskarbi wielki koronny
W otoku: MON AVREA REG POL 1660
śr. 16,0 mm; w. 1,73 g Au

stan 3

D

o późnych lat panowania Jana Kazimierza, tradycja mennictwa polskiego nie przewidywała frakcji, czyli
monet mniejszych od dukata. Czasy niepokojów politycznych i rozchwiania gospodarki Rzeczpospolitej
sprzyjały eksperymentom monetarnym w wykonaniu (TLB) Tytusa Boratiniego, dzierżawcy mennic
królewskich, który bijąc monetę o niskiej zawartości kruszcu, czerpał z tego procederu olbrzymie zyski, stając
się głównym współodpowiedzialnym za kryzys monetarny w Polsce. Półdukaty ułatwiały również przeliczanie
ortów i szóstaków na dukaty. Monety te należą do monet rzadkich i chętnie zbieranych, sporadycznie pojawiają
się na aukcjach. Ciekawy wariant stempla awersu, gdzie słowo REX nie wchodzi w popiersie króla, a monogram
TLB styka się z szyją władcy, korona orła zamknięta z pałąkami i małym krzyżem na szczycie.
Półdukat tego typu był w kolekcji O. Kubickiego i M. Frankiewicza, posiadał go też K. Sobański oraz
A. Potocki. W zbiorach powojennych wystąpił w kolekcji H. Karolkiewicza. M. Kaleniecki zestawia notowania
wszystkich odmian razem.
Bardzo rzadki egzemplarz ze znakomitą proweniencją – punca Pilawa znak własnościowy Potockich.

Lekko niedobity, piękna stara, czerwona patyna.

Kopicki nie notuje, podobny 1845 (R5) ; H-Czapski 2161 (R4); Kaleniecki s. 303; Złoto czasów dynastii Wazów K322
(R5); Tyszkiewicz 70
CENA: 10 000 zł
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Król Polski 1648-1668

Talar 1650, Kraków (duża głowa króla)
ex. Potoccy Colection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem zawiązanym na ramieniu.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IO CASIM DG RE – X – P – OLON MD L R
Rw.: Pod koroną pięciopolowy herb polsko-szwedzki opasany łańcuchem
Orderu Złotego Runa. Po bokach inicjały C-P (Gerhard Pyrami).
U dołu w łańcuchu mała tarcza z herbem Wieniawa.
W otoku: P M SA SE CZ N N – SV GO VA HE REX 16 – 50
śr. 45,0 mm; w. 28,43 g Ag

stan 2-

E

kstremalnie rzadki talar krakowski. Talary z roku 1650 są dużo rzadsze niż z roku 1649. Mają też znacznie
mniej odmian. Z dużym popiersiem (z literami X-P pod popiersiem) znane są cztery odmiany rewersów.
Liczba odmian rewersu wywołuje wrażenie, że monety są dostępne w zbiorach i na aukcjach. Popularne
katalogi, nie wyróżniające odmian rewersu, zaniżają ich faktyczną rzadkość. Moneta ogromnej rzadkości,
notowana tylko w najlepszych kolekcjach.
W Polsce wystąpiła tylko raz na aukcji, w okołomenniczym stanie zachowania – Aukcja 1 Antykwariatu
Numizmatycznego Pawła Niemczyka, lot. 34 i osiągnęła cenę 220 000 złotych. W katalogu Davenporta brak zdjęcia
monety, jest tylko jej rysunek, co niewątpliwie świadczy o jej rzadkości. Wspaniała proweniencja – egzemplarz
z legendarnej kolekcji Potockich. Na awersie wybity znak własnościowy – punca Pilawa.

Bardzo ładny egzemplarz. Stara patyna, lekko niedobity
Kopicki 1824; Davenport 4338 (rare); H-Czapski 1928 (R5); Chełmiński 808; Karolkiewicz 2306;
Tyszkiewicz 75
CENA: 80 000 zł
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105.

Dwudukat 1650, Wschowa
UNIKAT

Aw.: Popiersie w wieńcu laurowym z udrapowanym na ramieniu płaszczem.
W otoku: IOAN CASIM – DG R EX PO&S
Rw.: Orzeł polski w koronie, po bokach korony data 16 – 50
W otoku: MONETA AVRE R – EGNI POLONIAE
śr. 27,0 mm; w. 6,83 g Au

stan 1/1-

J

edna z najrzadszych dwudukatówek koronnych z mennicy we Wschowie. Znane są dwie odmiany stempla
awersu. Zagórski opisał w swoim skorowidzu (opublikowanym w 1880 roku ) tylko jedną odmianę z napisem
CASIMIR na podstawie egzemplarza ze zbioru Czapskich i Muzeum Narodowego. Oferowana odmiana
z napisem CASIM nie była dotąd znana. Był to stempel przygotowany pod koniec 1650 roku i używany
w roku następnym. O rzadkości tej monety świadczy również fakt, że ten dwudukat został w podręczniku
J. Tyszkiewicza wyceniony na 500 marek w złocie i oznaczony znakiem zapytania, co było dodatkową wskazówką
dla ówczesnych kolekcjonerów, że monety z taką datą w handlu nie spotkał. Bardzo rzadkie w tym stanie
zachowania. Odmianę CASIM należy traktować jako UNIKAT. Zdjęcie tej monety zostało użyte w książce "Złoto
czasów dynastii Wazów" t. II.

Pięknie zachowany, menniczy egzemplarz. Perfekcyjnie wybity. Intensywny połysk menniczy.

Kopicki 1881 (R8); Kamiński, Kurpiewski 640-641 (wszystkie dotychczasowe opisy z błędami);
Kaleniecki nie notuje; Złoto czasów dynastii Wazów, T.II K179 (R8)
CENA: 150 000 zł

102

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Jan ll Kazimierz
106.

Król Polski 1648-1668

Donatywa wagi 6 dukatów 1660, Gdańsk
ex. Zaleski collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi okrytej płaszczem. Płaszcz spięty broszą
na ramieniu,na piersi Order Złotego Runa. Pod ramieniem inicjały I.H. (Jan Höhn starszy).
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL & SUEC M D L R PRUS
Rw.: Panorama Gdańska z charakterystycznymi budowlami i umocnieniami. Nad miastem
przebijający się przez chmury Orzeł z wieńcem laurowym w dziobie.
U dołu splecione liście palmowe i gałązki winnego grona i inicjały IH (Jan Höhn starszy).
W otoku: PAX AETERNA AD GEDAN A CD DCLXIII MAII CONDITA
(Pokój wieczny dla Gdańska roku 1660, 3 maja zawarty)
śr. 42,0 mm; w. 20,32 g Au

stan 2-/3+

D

onatywa należy do serii numizmatów wybitych z okazji zawarcia Pokoju w Oliwie w 1660 roku. Jedna
z najładniejszych donatyw i ostatnich prac wykonanych przez Jana Höhna. Charakteryzuje się wyjątkowo
udanym portretem króla i bogatą symboliką towarzyszącą widokowi miasta Gdańska. Interesująca jest
inskrypcja umieszczona na donatywie. Zawarty pokój uznano za wieczny, a sukces jego zawarcia powiązano
z królewskim imieniem. W interesie Gdańska leżało podkreślanie znaczenia pokoju, dzięki któremu bogaciło
się miasto i królestwo polskie. Pokój zawarty w Oliwie sprawił, że zarówno port gdański jak morze bałtyckie
stały się bezpieczne dla handlu. Z okazji podpisania układu pokojowego, rada miasta Gdańska wyemitowała
szereg medali, którymi obdarowano króla, radnych miejskich i inne znaczące osobistości. Znane są trzy odbitki
w złocie i srebrze. W złocie wybijano egzemplarze o wadze 5, 6 i 8 dukatów. Odbitka o wadze 6 dukatów znana
jest w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, Ossolineum, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Narodowego w Poznaniu, ponadto w zbiorach Berlina. W zbiorach Czapskich w Krakowie jest egzemplarz o wadze
5 dukatów. Przed wojną posiadał go Zygmunt Chełmiński, po wojnie 6-dukatowa donatywa była notowana
w kolekcji Zalewskiego (oferowany egzemplarz). Egzemplarze tej wagi okazjonalnie notowane są na aukcjach.

Bardzo ładny egzemplarz, drobne defekty tła.
Kopicki nie notuje; Raczyński 145; Stahr (2008) 63; CNG 360; Złoto czasów dynastii Wazów t.II G434 (R7)
CENA: 60 000 zł
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107.

Donatywa 1660, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i w zbroi okrytej płaszczem spiętym broszą.
Pod ramieniem inicjały I.H. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL & SUEC M D L R PRUS
Rw.: Panorama Gdańska, Orzeł Polski nad chmurami, z wieńcem laurowym
dla zwycięskiego miasta i króla. U dołu gałązka palmowa i laurowa,
w splocie inicjały medalierskie I-H
Napis: PAX AETERNA AD GEDAN A CDDCL X III MAII CONDITA
śr. 42,0 mm; w. 19,73 g Ag

stan 2

W

1660 roku Rada Miasta Gdańska nakazała wybijanie specjalnych donatyw, aby uczcić zawarcie pokoju
w Oliwie pomiędzy Polską a Szwecją. Traktat ten miał olbrzymie znaczenie gospodarcze dla miasta
Gdańska, odblokowywał bowiem handel gdański i uniemożliwiał kontrolowanie go przez Szwedów. Rada
Miasta ofiarowała w 1660 roku donatywy ówczesnym władcom i osobistościom, które zasłużyły się przy zawarciu
traktatu pokojowego. Projektantem i wykonawcą tej donatywy był jeden z najwybitniejszych medalierów XVII
wieku – Jan Höhn starszy. Nosiła ona wyobrażenie panoramy miasta Gdańska z charakterystycznymi budowlami
i wieżami oraz łacińską sentencję: PAX AETERNA (pokój na wieki). Tym samym stemplem wybito donatywy
w złocie. Donatywy w srebrze są bardzo rzadkie. Notowane są w najlepszych kolekcjach, przede wszystkim
monet gdańskich. Sporadycznie pojawiają się na aukcjach. Moneta z Aukcji 2 Antykwariatu Numizmatycznego
Pawła Niemczyka, lot 96.

Bardzo ładny egzemplarz. Kolorowa patyna. Delikatne graffiti w formie"x" (stary sposób oznaczania
swoich monet przez kolekcjonerów).
Raczyński 145; CNG 360a; H-Czapski 2156; Parchimowicz D 48
CENA: 10 000 zł
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108.

Król Polski 1648-1668

Donatywa wagi 3 dukatów bez daty, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo w wieńcu laurowym. Płaszcz związany na ramieniu.
Na piersi Order Złotego Runa. Pod ramieniem inicjały I H
W otoku: IOAN CASIM D G POLON & SUEC REX
Rw.: Panorama Gdańska pod tarczą słoneczną z imieniem Jahwe.
Dwa lwy podtrzymują małą tarczę z herbem miasta. Przed napisem gałązka.
W otoku: EX AURO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS F F
(Z czystego złota miasto Gdańsk wybić kazało)
śr. 34,0 mm; w. 10,35 g Au

stan 1-

D

onatywa wybita pod zarządem Daniela Lesse – objął on zarząd mennicy w Gdańsku w 1656 roku.
Po zawarciu pokoju w Oliwie w 1660 roku, rada miasta ponownie zezwoliła na wybijanie małych donatyw
o wadze 3 i 4 dukatów. Większość z nich nie była datowana. W tym czasie autorem stempli gdańskich
donatyw był syn wybitnego artysty Jana Höhna – Jan Höhn młodszy. Donatywa ta jest jedną z pierwszych prac
młodego medaliera. Korzystając z dorobku ojca, zaproponował nowe ujęcie popiersia królewskiego w wieńcu
laurowym i w płaszczu typu rzymskiego. Kompozycję rewersu stanowi panorama miasta Gdańska, prezentująca
urodę miasta wraz z wszystkimi charakterystycznymi budowlami.
Donatywa tego typu znana jest jedynie jako odbicie trzydukatowe. Została po raz pierwszy opisana
w katalogu Leona Mikockiego. Przed wojną była w zbiorze Z. Chełmińskiego i M. Frankiewicza. Notowana
jest tylko w kolekcjach muzealnych Czapskich w Krakowie, Wawelu, Geldmuseum we Frankfurcie, Ermitażu
i Sztokholmie. Ten typ donatywy tylko okazjonalnie pojawia się na aukcjach. Zdjęcie tego egzemplarza zostało
użyte w książce "Złoto czasów dynastii Wazów" t. II.

Wspaniale zachowany egzemplarz z piękną kolorową patyną. Rzadki w takim stanie zachowania.

Kopicki nie uwzględnia, Friedberg 30; CNG 334; Złoto czasów dynastii Wazów t.II G419 (R6) (ten egzemplarz);
Kaleniecki s. 422

CENA: 50 000 zł

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

105

Jan ll Kazimierz
109.

Król Polski 1648-1668

Donatywa wagi 3 dukatów bez daty, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo w wieńcu laurowym i zbroi okrytej płaszczem rzymskim.
Na piersi Order Złotego Runa. Pod popiersiem monogram medalierski JH.
W otoku: IOAN CASIMIR9 D G POL&SUEC REX
Rw.: Panorama Gdańska pod tarczą słoneczną z imieniem Jahwe.
Dwa lwy podtrzymują małą tarczę z herbem miasta.
W otoku: REGIA CIVITAS GEDANENS FIERI FEC
śr. 35,0 mm; w. 9,84 g Au

stan 3-

M

oneta należy do grupy donatyw wybijanych około 1666 roku, pod zarządem Daniela Lesse. Tym stemplem
wybijano głównie donatywy o wadze trzech dukatów, znane są też odbicia 4 i 5 dukatowe. Autorem
stempli był sławny medalier Jan Höhn młodszy, który po zmarłym w 1663 roku ojcu, zajmował
się sporządzeniem stempli do donatyw i monet w mennicy gdańskiej.
Jan Kazimierz występuje tutaj w tradycyjnej zbroi okrytej płaszczem rzymskim i w modnym wtedy
pośród patrycjatu gdańskiego koronkowym żabocie. Był to element stroju charakterystyczny dla pastorów
gdańskich, niespotykany w stroju dworskim. Jan Höhn młodszy był wyznania luterańskiego. Nie można
wykluczyć, że w ten sposób chciał wzmocnić królewski wizerunek. Król jawi się tutaj i jako wódz, o czym
świadczy rzymski płaszcz i laurowy wieniec, ale też jako duchowy przewodnik.

Manipulacje w tle.

Kopicki nie notuje; Friedberg 30; CNG 337; H-Czapski 2341; Kaleniecki str. 421; Złoto czasów
dynastii Wazów t.II G427 (R6)
CENA: 12 000 zł
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Król Polski 1648-1668

Donatywa wagi 2 dukatów bez daty, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, z wąskim wykładanym kołnierzem.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G REX POL & SUEC M D L RUS PRUS
Rw.: Panorama otoczonego wałem obronnym Gdańska pod tarczą słoneczną z imieniem Jahwe.
Dwa lwy podtrzymują małą tarczę miejską z herbem miasta, po bokach inicjały G-R.
W otoku: 2 EX AURO SOLIDO CIVITAS GEDANENSIS FIERI F
śr. 32,0 mm; w. 7,06 g Au

stan 1-

B

ardzo rzadka donatywa gdańska. Moneta po raz pierwszy została sprzedana na aukcji Thomasa Gradla
lot. 71, nasz egzemplarz pochodzi właśnie z tej aukcji. Prawdopodobnie pochodzi z kolekcji Philippa
(1907 rok). Egzemplarz Frankiewicza miał zanitowaną dziurę w okolicy cyfry 2. Numizmat notowany
był w zaginionym zbiorze Gimnazjum Gdańskiego oraz zbioru Malborskiego. Dziś dostępna tylko w dwóch
zbiorach publicznych: w Krakowie – w Muzeum Czapskich i w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wyjątkowej
urody i rzadkości moneta. Bardzo rzadka w tak wyśmienitym stanie zachowania.

Piękny egzemplarz prezencją zbliżony do menniczego. Wspaniałe detale oraz intensywny połysk
menniczy.

Vossberg (1852) 926; Kamieński, Kurpiewski 952; CNG 330; Z. Kelleer Pigłowska (PN, s.12); „Czar złota –
magia srebra” katalog wystawy(2007). II.107; H-Czapski 5937; Złoto czasów dynastii Wazów t.II G413 (R6)
CENA: 70 000 zł
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111.

1 1/2 dukata 1661, Gdańsk
ex. Virgil Brandt collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi z płaszczem
spiętym broszą na ramieniu. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOH CAS D G REX POL & S M D L R P
Rw.: Tarcza miejska podtrzymywana przez dwa lwy: u góry wieniec z liśćmi palmy, między nimi
nominał 1 1/2. U dołu w ozdobnym kartuszu data 1661, pod nogami lwów inicjały mennicze D-L
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENSIS
śr. 27,0 mm; w. 5,17 g Au

stan 2

N

ietypowy i bardzo rzadki nominał 1 1/2 dukata z mennicy gdańskiej. Numizmat został w podręczniku
J. Tyszkiewicza wyceniony na 125 marek w złocie i oznaczony znakiem zapytania, co było dodatkową
wskazówką dla ówczesnych kolekcjonerów, że monety z taką datą w handlu nie spotkał. Po raz pierwszy
na polskim rynku aukcyjnym. Moneta ogromnej rzadkości pochodząca z kolekcji Virgil Brandta.

Bardzo ładne lustro mennicze. Egzemplarz lekko gięty.

Lengnich (Danziger…, s.175) 29; Vossberg 989; Gumowski (MG) 1875; CNG 320; Kaleniecki nie notuje;
Złoto czasów dynastii Wazów t.II G377 (R7) (ten egzemplarz); Tyszkiewicz 125?
CENA: 60 000 zł
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112.

Dukat 1649, Gdańsk
ex. Styka collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G R POL & SUEC M D L R P
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Nad tarczą mały wieniec
z rozet położony na dwu liściach palmowych z gałązką winnego grona w środku.
Między łapami lwów inicjały G-R
W otoku: MON AUREA CIVITATIS GEDANEN 1649
śr. 25,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 1

R

ocznik 1649 charakteryzuje się największą liczbą typów i odmian pośród dukatów Jana Kazimierza.
Rzadki wariant dukata z odmiennym ułożeniem liści palmowych i gałązką winnego grona w środku.
Ta odmiana nie była wcześniej notowana na aukcjach. Numizmat z legendarnej kolekcji A. Styki, sprzedanej
w 1962 roku w Nowym Yorku. Moneta rzadka w tak pięknym stanie zachowania. Zdjęcie tego egzemplarza
użyte zostało w książce "Złoto czasów dynastii Wazów" t. II.

Menniczy egzemplarz ze wspaniałymi detalami. Perfekcyjnie zachowane lustro mennicze.
Centrycznie wybity. Niedobita okolica przy prawym lwie na rewersie. Bardzo rzadki w tak
wyśmienitym stanie.

Kopicki 7649 (R4); Friedberg 24; CNG 340 I; H-Czapski 1910; Kaleniecki s. 370 (wszystkie odmiany
razem); Parchimowicz 1759 a; Złoto czasów dynastii Wazów t.II G318 (R7) (ten egzemplarz);
Tyszkiewicz 14
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113.

Dukat 1649, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G R POL & SUEC M DL R P
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Nad tarczą mały wieniec
z rozet położony na dwu liściach palmowych z gałązką winnego grona w środku.
Pod łapami lwów inicjały G-R
W otoku: MON AUREA CIVITATIS GEDANEN 1649
śr. 25,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 2+

R

ocznik 1649 charakteryzuje się największą liczbą typów i odmian pośród dukatów Jana Kazimierza. Bardzo
rzadki wariant dukata gdańskiego z 1649 roku, charakteryzujący się odmiennym rewersem z większą
ilością gałązek palmowych i winnego grona. Sporadycznie pojawiający się w handlu.

Wspaniale zachowane detale, przepiękny blask menniczy. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.

Kopicki 7649 (R4); Friedberg 24; CNG 340 I; H-Czapski 1910; Kaleniecki s. 370 (wszystkie odmiany razem);
Parchimowicz 1759 a; Złoto czasów dynastii Wazów t.II G319 (R5); Tyszkiewicz 14
CENA: 15 000 zł
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Dukat 1655, Gdańsk

114.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G REX POL & SUEC M DL R
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Nad tarczą mały wieniec z rozet położony na
dwu liściach palmowych z gałązką winnego grona w środku. Między łapami lwów inicjały G-R
W otoku: MON AUREA CIVITATIS GEDAN 1655
śr. 24,0 mm; w. 3,47 g Au
stan 3/3-

P

o tym, gdy w 1653 roku ograniczono bicie dukatów w mennicy w Gdańsku, w 1655 roku ich wybijanie
wznowiono. Emisja w 1655 roku nie była zbyt duża, do bicia przygotowano tylko jedną parę stempli, stąd też
ten rocznik jest rzadszy spośród wszystkich emisji dukatów gdańskich Jana Kazimierza. Wyjątkowy numizmat,
sporadycznie pojawiający się w handlu.

Lekko gięty, najwyższe elementy wytarte.
Kopicki 7655 (R3); H-Czapski 2062; Friedberg 24; Kaleniecki s. 381; Złoto czasów dynastii
Wazów t.II G338 (R4); Parchimowicz 1759 f

115.

CENA: 8 000 zł

Dukat 1656, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G REX POL & S M D L R P
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Nad tarczą mały wieniec z rozet położony na
dwu liściach palmowych z gałązką winnego grona w środku. Między łapami lwów inicjały G-R
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENS 1656
śr. 25,0 mm; w. 3,52 g Au
stan 2/2+

B

ardzo rzadki dukat, odmiana z pełnym tytułem króla – REX, S zamiast SUEC i końcówką napisu RP.
Odmienny wygląd gałązki winnego grona.

Duża świeżość mennicza, wspaniałe detale. Awers niedobity, rewers wybity centrycznie.
Kopicki 7657; Friedberg 24; CNG 311 I; Frankiewicz 661; H-Czapski 2089; Kaleniecki s. 382
(wszystkie odmiany); Złoto czasów dynastii Wazów t.II G340 (R6); Parchimowicz 1759
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Dukat 1660, Gdańsk PCGS AU58

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 tarczę z herbem miasta. Nad tarczą mały wieniec z rozet położony na
dwu liściach palmowych z gałązką winnego grona w środku. Między łapami lwów inicjały G-L
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDANENS 1660
śr. 25,0 mm; Au

R

zadsza odmiana dukata gdańskiego ze skróconym tytułem króla – R zamiast REX. Moneta w amerykańskim
gradingu PCGS, druga najwyższa nota na świecie (PCGS AU58). Bardzo rzadki dukat w tym stanie
zachowania.

Piękny egzemplarz. Urokliwa, kolorowa patyna.

Kopicki 7662; Friedberg 24; CNG 314 I; Kaleniecki s. 393; Złoto czasów dynastii Wazów t.II G353 (R5);
Parchimowicz 1759 k

CENA: 15 000 zł
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117.

Dwutalar 1650, Gdańsk
ex. Chomiński collection

Aw.: Półpostać króla w prawo, w koronie i zbroi płytowej z berłem
i jabłkiem królewskim w dłoni.
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL & SUEC M D L RUS PRU
Rw.: Dwa lwy z podwójnymi ogonami podtrzymują owalną tarczę miejską,
u dołu ozdobny kartusz z datą 1650, po bokach kartusza inicjały G-R
Nad tarczą wieniec laurowy w nim dwa liście palmowe i wielolistna gałązka.
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENS
śr. 51,0 mm; w. 57,23 g Ag

stan 3

W

1650 roku mennica w Gdańsku wprowadziła nowy nominał w mennictwie polskim − talar podwójny.
Do tej pory monety o większej wadze niż talar miały charakter wyłącznie okazowy lub próbny. Na
monecie tej wyeksponowano półpostać króla, z wszystkimi symbolami władzy królewskiej − berło,
jabłko królewskie, szarfę dowódcy, z tyłu widoczny jest klejnot zdobiący królewski hełm. Dwutalary gdańskie
należą do monet wyjątkowo efektownych i rzadko spotykanych w handlu.
Ogromnej rzadkości moneta ze względu na znakomitą, przedwojenną proweniencję Chomiński 521
(dokładnie ten egzemplarz). Dziś notowana tylko w największych kolekcjach.

Ładny egzemplarz, stara patyna, ślad po zawieszce.
Skan z katalogu Chomińskiego:

Kopicki 7647; Davenport 4359. 560; CNG 302; H-Czapski 1960 (R4); Parchimowicz 1758; Tyszkiewicz 50
CENA: 30 000 zł
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118.

Talar 1649, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i dekorowanej wicią roślinną zbroi.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL ET SUEC M DL RUS PR
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta.
Nad tarczą wieniec z liści laurowych i palmowych z wielolistną gałązką.
Ogony lwów pojedyncze. U dołu inicjały G-R. Data w kartuszu pod tarczą.
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS
śr. 43,5 mm; w. 28,61 g Ag

stan 2

P

iękny, rzadszy wariant talara gdańskiego z ozdobą w postaci wielolistnej gałązki. Notowany w zbiorze
Muzeum Narodowego w Warszawie. Nie było tej odmiany w kolekcji Czapskiego. Egzemplarz z Aukcji 3
Antykwariatu Numizmatycznego Paweł Niemczyk, lot 95.

Połysk menniczy, patyna.

Kopicki 7642; Dutkowski, (Talary...) 37; Parchimowicz 1757 a
CENA: 10 000 zł
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119.

Półtalar 1649, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL & SVEC M D L RVS P R
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Ogony lwów pojedyncze.
Nad tarczą wieniec z liści laurowych i palmowych. Data w kartuszu pod tarczą. U dołu inicjały G-R
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS
śr. 35,0 mm; w. 13,81 g Ag

stan 1-/2+

P

ółtalary polskie są monetami o wiele rzadszymi niż talary. Najrzadsza odmiana półtalara, z napisem SVEC
zamiast SUEC, po II Wojnie Światowej oferowana jedynie cztery razy na aukcjach. Wariant ten nie był
notowany w najlepszych zbiorach monet polskich: Z. Chełmińskiego, O. Kubickiego ani M. Frankiewicza,
nie miał jej też H. Karolkiewicz. Ogromna rzadkość. Wczesny typ półtalara – popiersie Jana Kazimierza wzorowane
na podobieństwo Władysława IV. Podobny egzemplarz został sprzedany na Aukcji 1 Pawła Niemczyka lot 40
i uzyskał cenę 99 000 PLN. Najładniejszy dostępny na rynku egzemplarz. Bardzo rzadki, do najlepszych kolekcji.

Egzemplarz zbliżony do stanu menniczego. Lustro na całej powierzchni monety.

Kopicki 7636 (podobny); CNG 298Ia (podobny); H-Czapski 1922 (R5); Parchimowicz 1755 b;
Tyszkiewicz 60
CENA: 20 000 zł
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120.

Półtalar 1649, Gdańsk
ex. Chomiński collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CASIM D G REX POL & SUEC M D L RUS P R
Rw.: Dwa lwy podtrzymują tarczę z herbem miasta. Ogony lwów pojedyncze.
Nad tarczą wieniec z liści laurowych i palmowych. Data w kartuszu pod tarczą. U dołu inicjały G-R
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVITATIS GEDANENSIS
śr. 35,0 mm; w. 13,99 g Ag

stan 3

R

zadka odmiana półtalara gdańskiego z napisem SUEC zamiast SVEC na awersie. Półtalary gdańskie były
notowane na aukcjach światowych tylko kilka razy. Wspaniała przedwojenna proweniencja, ze zbioru
Chomińskiego, lot 518.

Stara, kolorowa patyna.
Skan z katalogu Chomińskiego:

Kopicki 7636 (podobny); CNG 298 Ia (podobny); H-Czapski 1921 (R5); Parchimowicz 1755 b;
Tyszkiewicz 60
CENA: 15 000 zł
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lot 120

lot 121
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Donatywa wagi 4 dukatów 1655, Toruń

Aw.: Półpostać króla w prawo w koronie i zbroi rajtarskiej zdobionej rozetami i nitami.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS DG REX POL ET SVE M D L R P
Rw.: Panorama Torunia z charakterystycznymi budowlami i wieżami widziana z drugiego brzegu
Wisły, od strony zamku w Dybowie. Przez Wisłę, z łodziami i barkami, przerzucony most Pruski
prowadzący na wyspę Bazarową. Na łące przy zamku data rozdzielona inicjałami 16 HL 55.
W otoku: EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENS FIERI F
(z czystego złota miasto Toruń wybić kazało)
śr. 37,0 mm; w. 13,86 g Au
stan 1-/2+

W

1655 roku miasto Toruń wyemitowało serię donatyw, wzorowanych na podobnych wybijanych w Gdańsku
i Rydze. Wybito je o nominałach 5, 4 i 3 dukaty. Wszystkie te donatywy odbito jedną parą stempli. Oznaczone
są one sygnaturą HL. Nie ma pewności czyje są to inicjały, jako że w 1655 roku w mennicy w Toruniu pracowało
równocześnie dwu mincerzy: Hans Dawid Lauer sygnujący swoje monety monogramem HD-L oraz Hans Jakub
Lauer, używający inicjałów HIL. Obaj pochodzili z normberskiej rodziny mincerskiej, prowadzącej główny
warsztat menniczy w Norymberdze. Zajmował się on przede wszystkim masową produkcją popularnych
liczmanów, jednak przedstawicie tej rodziny administrowali też mennicą cesarską w Norymberdze.
W 1649 roku Hans Dawid Lauer, po sporze z radą miejską Norymbergi opuścił miasto i przybył do
Torunia, gdzie został kierownikiem mennicy oraz wardajnem miejskim. W 1650 roku przyjął on obywatelstwo
miasta Torunia. W 1653 roku w mieście pojawił sie kolejny mincerz z familii Lauerów, Hans Jakub Lauer. Pod
swym nazwiskiem bił monety w latach 1653-1654. W 1655 pracują już razem, a inicjały HIL i HDL widnieją
zarówno na dukatach, jak i wybijanych w Toruniu ortach.
Przypuszcza się, że autorstwo stempli donatywy należy przypisać Hansowi Jakubowi Lauerowi. Należałoby
uznać, iż umieszczony nad panoramą miasta trójkąt z Okiem Opatrzności był jego znakiem rozpoznawczym,
a nie symbolem boskiej opieki. Oko Opatrzności było stałym elementem w sztuce i w ikonografii protestanckiej
w XVII wieku. Na wszystkich dukatach i ortach sygnowanych inicjałami HIL na rewersie widnieje trójkąt z Okiem
Opatrzności, podczas gdy na monetach z monogramem HD L przed legendą pojawiają się gwiazdy lub rozety.
Niezależnie od wszelkich wątpliwości, inicjały te należy wiązać z nazwiskiem Lauerów, bowiem gdy w 1659
roku, po powrocie Torunia pod władzę króla polskiego, wznowiono bicie donatyw toruńskich, wykorzystano
stempel rewersu 1655 roku, poprawiając jedynie datę z 5 na 9. Nie zmieniły się natomiast inicjały HL. W 1659
roku mennicę prowadził ponownie Hans Dawid Lauer.
Wybite w 1655 r. donatywy są rzadkie z dodatkowego powodu. Już 12 grudnia 1655 roku miasto poddało
się Szwedom, którzy dokładnie wyrabowali skarbiec miejski, w tym wybite w 1655 roku donatywy.
Czapski posiadał egzemplarz donatywy z 1655 o wadze 3 dukatów. Czterodukaty z 1655 roku znajdują
się w zbiorach Berlina, Geldmuseum we Frankfurcie oraz w Budapeszcie. Liczba dostępnych donatyw tej wagi
na rynku numizmatycznym nie przekracza 4-5 egzemplarzy. Ekstremalnie rzadkie w tym stanie zachowania.

Egzemplarz gięty, mimo to bardzo ładnie zachowany. Perfekcyjnie zachowane detale. Wspaniały blask
menniczy.
Kopicki nie notuje; Friedberg 63; CNCT 1554 (R8); H-Czapski 2134; Kaleniecki s. 452; Parchimowicz D.58;
Chełmiński 893; Złoto czasów dynastii Wazów t.II T86 (R6)
CENA: 100 000 zł
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Król Polski 1648-1668

122.

Dwudukat 1665, Toruń

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i w zbroi okrytej płaszczem.
Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G R POL & SVE M D L R P
Rw.: Anioł podtrzymuje owalną tarczę z herbem miasta.
Po bokach data 16-65, poniżej inicjały mincerskie HD-L
W otoku: MONETA AVREA CIVI THORVNENSIS
śr. 30,0 mm; w. 6,81 g Au

stan 2/2-

W

mennicy w Toruniu, wzorem monet koronnych, zaniechano wybijania pojedynczych dukatów,
na rzecz dwudukatów. Bito je w latach 1660-1668. Większość z nich to monety rzadkie i bardzo rzadkie.
Wyjątkowo dobrze zachowany egzemplarz, jak na monety bite w mennicy toruńskiej.

Egzemplarz lekko gięty. Bardzo dobrze zachowane detale. Resztki połysku menniczego.

Kopicki 8363; Friedberg 59; CNCT 1574; H-Czapski 2291; Kaleniecki s. 447; Parchimowicz 1800 e;
Złoto czasów dynastii Wazów t.II T80 (R5)
CENA: 10 000 zł
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Król Polski 1648-1668

Dwudukat 1667, Toruń

123.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i w zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS DG REX POL & SUE M D L R P
Rw.: Anioł podtrzymuje owalną tarczę z herbem miasta. Po bokach data 16-67, poniżej inicjały
mincerskie HD-L (Hans Dawid Lauer, dzierżawca mennicy w Toruniu, HD w ligaturze)
W otoku: MONETA AVREA CIVIT THORUNENSIS
śr. 30,0 mm; w. 6,91 g Au

stan 2+

W

1650 roku wzorem krajów habsburskich i Śląska, Rada Miasta Torunia postanowiła oprócz dukatów
wybijać także dwudukaty. Toruń leżał na granicy Prus Królewskich i ziem koronnych. Stanowił
naturalny port przeładowujący towary napływające Wisłą z Gdańska. Na potrzeby handlu z Gdańskiem
w Toruniu wybijano dukaty, natomiast na zakup towarów, głównie płodów rolnych eksportowanych potem
przez porty pruskie, potrzebne były miastu dwudukaty.
Dwudukaty wybijano w mennicy w Toruniu w 1660, 1662-1665 oraz w latach 1667-1668. W praktyce
dwudukaty nie tyle wybijano ile tłoczono, używając specjalnej w tym celu skonstruowanej prasy walcowej.
Odmiennie niż w Gdańsku lub mennicach koronnych, wzorów monet nie ryto na walcu, ale walce wyposażono
w specjalne otwory, w które wkładano stemple. Pozwalało to pracownikom mennicy, za pomocą jednego urządzenia
wybijać (wytłaczać) różne nominały, zarówno złote jak srebrne. W zależności od potrzeb w otwory walca wstawiano
stemple ortów, dukatów lub dwudukatów. Ta technika pozwalała też bardzo długo wykorzystywać jedną parę
stempli. Stemple nie były bowiem narażone na uderzenia o różnej sile, lecz poddawane były równomiernemu
naciskowi.
Dwudukat toruński z 1667 roku był notowany głównie w historycznych zbiorach Radziwiłła, Chełmińskiego,
Philippa, Frankiewicza i Potockich. Współcześnie jest w kolekcjach muzealnych Emeryka Hutten-Czapskiego,
Ermitażu, Drezna, Nowego Jorku, Frankfurtu, Paryża i Wiednia. Większość znanych dukatów znajduje się
w muzeach. Na rynku numizmatycznym dostępnych jest nie więcej niż pięć do sześciu sztuk. Bardzo rzadka
moneta, ze starego przedwojennego zbioru.

Lekko gięty egzemplarz. Bardzo ładna prezencja. Wspaniale zachowane detale.

Kopicki 8364 (R6); CNCT 1575 (R6); Friedberg 59; Złoto czasów dynastii Wazów t. II 82 (R6);
Kaleniecki s. 448
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Król Polski 1648-1668

124.

Ort (18 groszy) 1664, Toruń
odmiana THORVNIENSIS

Aw.: Popiersie w koronie i w zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOH CAS D G REX POL & SUE M D L R P
Rw.: Anioł podtrzymuje tarczę z herbem miasta. Po bokach data 16-64 i inicjały HD-L
W otoku: MONETA NOVA CI (18) THORVNIENSIS
śr. 30-31 mm; w. 7,09 g Ag

stan 1-

E

kstremalnie rzadka odmiana orta toruńskiego. Jedyna, w której zapisując nazwę miasta popełniono błąd,
pisząc: THORVNIENSIS zamiast THORVNENSIS. Ten typ orta tylko kilka razy notowany był na aukcjach.
Jak na monety wybite w mennicy toruńskiej wspaniale zachowany egzemplarz, w pełni czytelny. Bardzo
rzadki takim stanie zachowania.

Pięknie zachowany egzemplarz. Intensywny blask menniczy.

Kopicki nie notuje; CNCT nie notuje; Parchimowicz 1796f (odmiana); Tyszkiewicz 3
CENA: 7 000 zł
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Król Polski 1648-1668

Ort (18 groszy) 1661, Toruń

125.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: IOAN CAS D G R POL & SVE M D L R P
Rw.: Stojąca postać anioła podtrzymuje tarczę miejską. Po bokach data 16-61 i inicjały HD-L
W otoku: MONETA NOV CI (18) THORVNENSIS
śr. 30,0 mm; w. 6,20 g Ag
stan 2-

O

dmiana orta toruńskiego z małą literą "p" kończącą napis otokowy na awersie oraz napisem NOV.CI
w napisie na rewersie.

Drobne uderzenia w tle. Ciemna patyna.
CNCT 1636

126.

CENA: 800 zł

Ort (18 groszy) 1656, Lwów PCGS AU55 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
Po bokach nominał 1-8. U dołu w owalu Lew − znak mennicy we Lwowie.
W otoku: IO CASIM D G REX − POL M D L RVS PRV
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z małym herbem Wazów – Snopek w środku.
Po bokach tarczy data 16-56
W otoku: NEC NON SVHC GOT VANDL Q HR REX
śr. 28,0 mm; Ag

O

rt z mennicy lwowskiej z wariantem popiersia króla w zbroi karacenowej i błędem w tytulaturze króla na
rewersie. Zamiast litery E jest H w sowie SVHC. Najwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS AU55).
Rzadka moneta w tak dobrym stanie zachowania.

Wspaniale zachowany egzemplarz jak na ten typ monety. Lustro mennicze, patyna.
Kopicki 1745 (R3); Parchimowicz 1653 a; Kurpiewski 387 (R3); Tyszkiewicz 4
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Jan ll Kazimierz
127.

Król Polski 1648-1668

Półtorak 1666, Poznań NGC XF DETAILS

Aw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa
z małym herbem Wazów – Snopek w środku. U dołu w tarczy nominał 3
W otoku: IO CAS D G (3) REX P M D L
Rw.: Jabłko królewskie z cyfrą 24 w środku. Pod ramionami krzyża data 6-6
W otoku: MONE NO – REG POL
śr. 20,0 mm; Ag

B

ardzo rzadki, ostatni w historii Rzeczypospolitej półtorak bity w mennicy koronnej
w Poznaniu. O rzadkości tej drobnej monety świadczy fakt, że już Czapski określił jej
rzadkość na R6, a Tyszkiewicz wycenił na 40 marek. Moneta w amerykańskim gradingu
NGC.
Górecki K.66.1.a (przypisuje do Krakowa), H-Czapski 2300 (R6), Kopicki 1565 (R6), Tyszkiewicz 40

128.

CENA: 1 000 zł

Medal 1659, Gdańsk

wybity na odzyskanie twierdzy Haupt przez Jana Kazimierza

Aw.: Forteca pomiędzy dwoma odnogami Wisły – widok z lotu ptaka.
Rw.: Napis w siedemnastu wierszach, poniżej herb Gdańska.
śr. 71,0 mm; 79,39 g Ag

stan 2/2-

M

edal wybity z okazji odbicia z rąk Szwedów twierdzy Haupt (Głowa) przez wojska Jana Kazimierza
w grudniu 1659 roku. Ciekawe topograficzne ujęcie fortecy z lotu ptaka pomiędzy dwoma odnogami
Wisły. Jan Höhn junior tę oryginalną pracę wykonał jako młody adept sztuki w pracowni swego ojca, mając
18 lat. Okazały, ładnie zachowany medal, potwierdzający wspaniały kunszt XVIII-wiecznego medaliera. Rzadki
medal gdański, sporadycznie notowany na aukcjach.
Raczyński 143; H-Czapski 2132 (R3); Więcek 122
CENA: 15 000 zł
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129.

Król Polski 1648-1668

Medal na Pokój w Oliwie 1660, Gdańsk
Jan Höhn

Aw.: Klasztor Oliwski na tle rozległej panoramy, powyżej dwa anioły
w obłokach trzymają cztery połączone serca, gołąbek z gałązką oliwną.
W otoku: PACIS OLIVENSIS ANNO MD CLX III MAII AD GEDANUM IN PRUSSIA
CONCLUSÆ MONUMENTUM
Rw.: Pod drzewem oliwnym klęcząca postać, w tle widok Gdańska jego okolic oraz morza i statków.
W otoku: PECTORA QUO REGUM COEUNT QUO VULNERA SECLI EN FELIX OLEUM
PACIS OLIVA DEDIT
śr. 74,0 mm; w. 101,43 g Ag

stan 3

P

ięć lat trwała wyniszczająca wojna szwedzko-polska rozpoczęta desantem szwedzkim w Gdańsku.
Wojska Karola Gustawa rozlały się po całej Polsce i idąc w górę Wisły plądrowały i paliły wszystko co
wpadło w ręce. Jan Kazimierz zaczął tracić władzę w Polsce. Śmierć króla szwedzkiego 20 lutego 1660 roku
i niesprzyjające Szwedom sojusze nawiązujące się w Europie przyśpieszyły negocjacje pokojowe między Janem
Kazimierzem a następcą króla szwedzkiego małoletnim Karolem XI.
Pokój zawarto 3 maja 1660 roku w oliwskim klasztorze. Wojna zwana dziś szwedzkim potopem to początek
upadku Rzeczpospolitej, koniec statusu Polski jako mocarstwa w Europie.
Rzadki medal autorstwa jednego z najlepszych medalierów – Jana Höhna. Duży, efektowny i rzadki
srebrny medal sporadycznie pojawiający się w handlu.

Manipulacje w tle. Stara patyna.
H-Czapski 2149 (R3); Raczyński 147
www.aukcjamonet.pl
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Michał Korybut Wiśniowiecki

Król Polski 1669-1673

130.

Donatywa wagi 2 dukatów bez daty, Toruń NGC AU DETAILS

Aw.: Popiersie króla w prawo, w wieńcu laurowym i zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: MICHAEL DG REX POLO MD L RVS PR
Rw.: Widok miasta Torunia, u dołu herb miasta po jego bokach inicjały HD-L
W otoku: EX AVRO SOLIDO CIVIT THORVNENSIS FIERIFEC
śr. 30,0 mm; Au

B

ardzo rzadka donatywa wybita w mennicy toruńskiej. Bez oznaczenia daty, jednak przypisuje się jej
rok 1670. Monety złote wybite za panowania Michała Korybuta należą do bardzo rzadkich, w pięknych
stanach prawie unikalnych. Na rynku możemy spotkać różne złote, wielodukatowe medale wybijane
z okazji zaślubin oraz koronacji. Dziś jest to jedyna moneta króla Michała Korybuta, wagi powyżej jednego
dukata, dostępna dla kolekcjonerów. Egzemplarz w amerykańskim gradingu NGC.

Ładna prezencja, dobrze zachowane detale. Niestety ślady po oprawie i reperacji.

Friedberg 66; Kaleniecki s. 463; CNCT 1736; H-Czapski 2397; Parchimowicz D.69
CENA: 15 000 zł
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131.

Król Polski 1669-1673

Medal zaślubinowy wagi 3 dukatów 1670

Aw.: Personifikacja Pobożności w powozie ciągniętym przez
Sprawiedliwość (z mieczem) i Pokój (z gałązkami palmy).
W otoku: CUM EO ERAM CUNCTA COMPONENS (Całkowicie z nimi zespolona).
Rw.: Wielowierszowy napis poziomy: ELEONORA MARIA / IOSEPHA D G REGINA / POLON
M D LIT RUS PRUSS / MAS SAM KIOU VOL PODOL / PODL LIV SMOL SEU CZER /
NATA PRINC REGIA HUNGA / BOH DAL CRO SCL ARCHI / DUX AUSTRIÆ DUX BURG
/ STIR CARIN CAR WURT NEC / NON SUP INF SIL MARCHI / MOR AC SUP INF LUS
COM / HABS TYROL ET GORTZE / FERDINANDI III FILIA / LEOPOLDI I GERMANA /
IMPERATORUM / FELICIT ER CORONATA / VARS ANNO MDCLXX / MENS OCT DIE XV
śr. 28,7 mm; w. 10,10 g Au

stan 3-

W

yjątkowej rzadkości medal w złocie z okazji zaślubin króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego
z arcyksiężniczką Marią Eleonorą, siostrą cesarza Leopolda I Habsburga. Nie było to udane małżeństwo,
zostało zawarte ze względów politycznych. Rychła śmierć Korybuta położyła kres niewybrednym
plotkom krążącym na dworze.
Z przedmiotem tym związana jest historia jej ostatniego właściciela, przekazana przez rodzinę kolekcjonera.
Był nim Wojciech Jastrzębowski - profesor, później rektor przedwojennej Akademii Sztuk Pięknych. Był on też
wybitnym artystą medalierem, twórcą projektów monet obiegowych II RP (inicjały W-J przy szponach orła),
a także PRL-owskich monet 2 złote (jagódki) i 5 złotych (z rybakiem).
Mało znany jest fakt kolekcjonerskich zamiłowań artysty, ukoronowaniem których była wielka kolekcja monet
srebrnych i złotych starej Polski. Przed opuszczeniem Warszawy we wrześniu 1939 roku, przemyślnie ukrył
zbiory w piwnicach kamienicy na Starym Mieście.
Miejsce ukrycia zlokalizował po powrocie do kraju w 1947 roku. Ku rozpaczy kolekcjonera, zdołał wydobyć
z gruzów jedynie bryłki stopionego metalu i tylko nieliczne naruszone ogniem egzemplarze.
Nasz medal należy do nielicznych uratowanych z pożogi Powstania przedmiotów, stąd też dziura będąca
wynikiem ujawnienia się wady materiałowej przy wysokiej temperaturze.
Medal zaślubinowy wagi 3 dukatów 1670 roku, po II wojnie światowej był tylko raz proponowany na aukcjach,
był to nasz egzemplarz. Bardzo rzadki numizmat, jedyny znany dostępny na rynku.
H-Czapski 2365 (R2); Raczyński 172
CENA: 8 000 zł
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Jan lll Sobieski

Król Polski 1674-1696

132.

Medal koronacyjny wagi 15 dukatów 1676, Gdańsk, złoto

Aw.: Popiersia pary królewskiej zwrócone w prawo. Król w wieńcu laurowym.
Na ramieniu sygnatura I.H
Rw.: Palma z koroną królewską na tle Krakowa.
Na pniu palmy imiona JOANNES REX MARIA REGINA.
W otoku: CRESCANT CUM PALMIS NOMINA (niech rosną z palmami imiona).
U dołu w kartuszu: CORONATI / 2 FEB 1676 (koronowany 2 lutego 1676 r.)
śr. 47,0 mm; w. 51,68 g Au

stan 1/1-

M

edal wybity z okazji koronacji królewskiej Jana III Sobieskiego w 1676 roku. Znane są odbicia w złocie
i srebrze. Stemple zostały wykonane w Gdańsku przez Jana Höhna. Jednak sam medal został odbity
w mennicy w Krakowie. Jest to jeden z najpiękniejszych medali związanych z panowaniem Jana
III Sobieskiego. Bardzo rzadko spotykane na medalach wyobrażenie panoramy miasta Krakowa. Ikonografia
medalu odwołuje się do znanej grafiki Alciatiusa „Palma Virtus”. Drzewo palmowe wytrzymuje wszelkie
napory wichrów, co świadczyć ma o trwałości i sile władzy królewskiej. Wzorce czerpano z myśli greckich
filozofów Arystotelesa i Plutarcha, którzy twierdzili, że nawet przeciążona owocami palma nie łamie się. Było
to nawiązanie do aktualnej sytuacji w Królestwie, które pod władzą silnego wodza odbudowuje się i trwać
będzie niczym palma. Medal w złocie, po raz pierwszy pojawił się w zbiorze Zygmunta Chełmińskiego.
Po wojnie był czterokrotnie notowany na aukcjach. Egzemplarz o wadze 13 dukatów był wystawiony na Aukcji 5
Antykwariatu Numizmatycznego Niemczyk (lot 181). Podobny egzemplarz o wadze 13 dukatów jest też w kolekcji
Emeryka Hutten Czapskiego w Krakowie. Na rynku numizmatycznym znajdują się trzy a najwyżej cztery
złote egzemplarze o różnej wadze. Ekstremalnie rzadki medal, w tak pięknym stanie zachowania niedostępny
na rynku. Najładniejszy znany egzemplarz.

Wyśmienicie zachowana moneta. Imponująca jakość detali. Delikatna czerwona patyna.
Raczyński 207; Stahr (20097); H-Czapski 5941; Chełmiński 971 (sprzedany za 400 marek w złocie)
CENA: 150 000 zł
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133.

Król Polski 1674-1696

Medal wagi 7 dukatów, wizyta pary królewskiej
w Gdańsku w 1677 r., złoto

Aw.: Popiersia pary królewskiej w prawo. Król w wieńcu laurowym.
Pod popiersiem inicjał H (Jan Höhn).
W otoku: IOAN III REX ET MARIA CAS REG − POL M D L R P
Rw.: Palma i drzewo oliwne ozdobione koroną królewską,
między drzewami zawieszona tarcza z herbem Janina (tarcza herbowa rodu Sobieskich).
W otoku: PALMA PARIT SCUTUMQVE CORONA TUETUR OLIVAM
Na rancie napis: SIT PAX IN TURRIBUS TUIS ANNO MD)CLXXVII D I AUGUST
(niech będzie pokój wieczny w twoich murach)
śr. 33,0 mm; w. 24,04 g Au

stan 3+

P

odczas wizyty króla i królowej, pierwszego sierpnia 1677 roku, w Gdańsku wzniesiono specjalną bramę
tryumfalną, która została odtworzona na medalu. Osią symboliczną jest tarcza z herbem Janina (tarcza
herbowa rodu Sobieskich), zawieszona między dwoma drzewami, palmą i drzewem oliwnym. Kompozycja
stanowi symboliczne przedstawienie siły i prawa nadanego królowi przez Boga. Herb Janina wyobraża tarczę
rycerską, a w Gdańsku przydano tej tarczy boski i mityczny wymiar, bowiem król jawi się nam niczym Herkules,
który poprzez swoją odwagę pokona wrogów. Podczas wizyty króla odczytano wiele panegiryków, w których
to herb Janina stanowił główny temat wywodów opisujących czyny największych wojowników, pośród których
to boska opatrzność zesłała Koronie Polskiej tak znamienitego władcę, który pełni rolę obrońcy królestwa przed
nawałą turecką.
Awers stanowi nawiązanie do znanego przedstawienia pary cesarskiej Liwii i Augusta, założycieli cesarstwa
rzymskiego. Motyw ten chętnie naśladowano w sztuce XVII wiecznej, bowiem wyobrażenie to przydawało
majestatu parze królewskiej. Stemple do medalu wykonał Jan Höhn młodszy, znany medalier gdański. Medale
te odbito w złocie o wadze 7, 8 i 10 dukatów. Zostały one wręczone parze królewskiej, jak i wybitnym gościom
podczas ich wizyty w Gdańsku. Medal należy do najlepszych prac medalierskich Höhna młodszego, syna
najwybitniejszego medaliera XVII wieku. Egzemplarze złote znane są tylko z największych kolekcji. Największy
znany egzemplarz o wadze 10 dukatów posiadał Styka (obecnie znajduje się najprawdopodobniej w zbiorach
Smithsonian Institut). Na rynku sporadycznie występujący medal. Rzadki i poszukiwany przez kolekcjonerów.

Typowe dla tych medali uszkodzenie w polu. Bardzo dobra prezencja.
Raczyński 216; Rühle 41; CNG 588b; H-Czapski 2427 (R)
CENA: 40 000 zł
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Jan lll Sobieski

Król Polski 1674-1696

Dukat 1683, Gdańsk

134.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi ozdobionej na ramieniu głową lwa
i z zawieszonym na piersi Orderem św. Stanisława.
W otoku: IOAN III D G REX POL M D L R P R
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę z herbem miasta stojącą na ozdobnym kartuszu.
U dołu inicjały D-L (Daniel Lesse), nad tarczą wieniec z gałązkami oliwnymi.
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDAN 1683
śr. 24,0 mm; w. 3,43 g Au
stan 3

O

dmiana dukata gdańskiego z 1683 roku z PR w napisie otokowym na awersie oraz odmiennym wyglądem
gałązek palmowych na rewersie.

Przetarty w tle. Ładnie zachowane detale.

Kopicki 7692 (R3); Friedberg 36; Kaleniecki s. 474; CNG 374a; H-Czapski 2478; Tyszkiewicz 15

CENA: 12 000 zł

Dukat 1688/6, Gdańsk

135.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi ozdobionej na ramieniu głową lwa
i z zawieszonym na piersi Orderem św. Stanisława.
W otoku: IOAN III DG REX POL M D L R P R
Rw.: Tarcza miejska podtrzymywana przez dwa lwy, stojąca na ozdobnym kartuszu,
po bokach D-L (Daniel Lesse), nad tarczą wieniec z gałązkami oliwnymi.
W otoku: MON AUREA CIVITAT GEDAN 1688
śr. 23,0 mm; w. 3,46 g Au
		
stan 2/2+
Rzadka moneta w takim stanie zachowania. Bardzo ładny egzemplarz połysk menniczy. Lekko gięty.
Kopicki 7693; Friedberg 36; Kaleniecki s. 477; CNG 375; H-Czapski 2503; Parchimowicz 1529 b;
Tyszkiewicz 18
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Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

136.

Dukat 1712 EPH, Lipsk

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
śr. 23,0 mm; w. 3,45 g Au

stan 1-/2+

R

zadki rocznik dukata z mennicy Lipsk. Sporadycznie pojawiający się w handlu.

Piękny egzemplarz. Połysk menniczy.
CENA: 9 000 zł

Kahnt 65; Friedberg 2806; Merseburger 1500

Klipa talara strzeleckiego 1697, Lipsk

137.

Aw.: Monogramy i nominał w ozdobnych wieńcach.
Rw.: Herkules w chmurach.
wym. 42 x 42 mm; w. 25,32 g Ag

stan 3+

T

alar wybity w mennicy Lipsk z okazji zawodów strzeleckich.

Stara patyna.
Kahnt 240; Davenport 7654; Schnee 989; Merseburger 1382
www.aukcjamonet.pl
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August ll Mocny
138.

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

Dukat zaślubinowy 1719, Drezno

Aw.: Napis w dziewięciu wierszach i data 1719
SIGNATIS / PACT CONIVG / INTER / SER PRINC REG VM POL
/ ET ELECT SAXON / ET SER PRINC RAM HVNC
/ ROH & ARCHIDVC AVSTR / VIENNÆ / A MDCCXIX / IGS
Rw.: Dwie dłonie zaciskające węzłem płonące serca, nad nimi napis INDIS SOLV BILITER
śr. 22,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 1-

R

zadki dukat wybity dla uświetnienia uroczystości zaślubinowych syna Augusta Mocnego, królewicza
Fryderyka Augusta, z księżniczką austriacką Marią Józefą w Wiedniu.

Bardzo ładnie zachowane detale. Delikatne ryski w tle. Bardzo świeży egzemplarz.

Friedberg 2842; Kahnt 308
CENA: 7 000 zł
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139.

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

Półdukat bez daty (1709), Drezno,
na odzyskanie korony polskiej

Aw.: Odkryta głowa króla w prawo.
W otoku: AVGVSTVS II REX POLONIAE
Rw.: W polu korona królewska.
W otoku dewiza: HANC DEUS IPSE DEDIT (Sam Bóg ją dał)
śr. 15,0 mm; w. 1,68 g Au

stan 2/2+

P

o klęsce Szwedów pod Połtawą z wojskami cara Rosji Piotra I, wspierany przez Moskwę August II odzyskał
tron polski, którego się zrzekł na rzecz sprzymierzonego ze Szwedami Stanisława Leszczyńskiego. Z tej
okazji wybito szereg monet i medali. Zalicza się do nich półdukat bez daty rocznej z wyobrażeniem korony.
Półdukat został wybity w 1709 roku w dwu odmianach: z datą i bez daty rocznej. W literaturze niemieckiej
błędnie był kojarzony ze wcześniejszą koronacją Augusta II na króla Polski. Z podobną ikonografią wybito wtedy
koronacyjne dwudukaty. Opisywany półdukat ma charakterystyczne wyobrażenie królewskiej głowy, znane
z innych monet wybijanych w 1709 i 1710 roku. W zbiorze E. Hutten Czapskiego (2639) znajduje się drugi typ
półdukata. Ma on ten sam awers, natomiast na rewersie pod koroną widnieje data 1709.
Półdukat bez daty jest ekstremalnie rzadką monetą. Nie był notowany nawet w największych zbiorach
monet i medali saskich. Po raz pierwszy pojawił się na 7 aukcji Galerie des Monnaies w 1972 roku. Notowany
był potem tylko dwukrotnie na aukcjach. Ten sam, na 7 i 25 aukcji G&M, oraz drugi egzemplarz na 15 aukcji
SBV w 1986 roku (pozycja 867, w. 1,68 g).

Lekko niedobity egzemplarz. Połysk menniczy.
Egzemplarz rysowany przez E. Raczyńskiego, obecnie w zbiorach Czapskich w Krakowie.

Raczyński 329 podobny (z datą 1709 pod koroną); Friedberg 2832 (ale niepoprawny rok);
Dassdorff nie zna; Merserburger nie zna; Baumgardt nie zna; Kopicki nie uwzględnia
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August ll Mocny
140.

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

Medal koronacyjny Augusta II 1697, srebro

Aw.: Popiersie Augusta II w bogato zdobionej zbroi.
Sygnatura C.W. (Christian Wermuth). Dwa okręgi z napisami otokowymi.
W otoku: FRIDERICVS AVGVSTVS DEI GRATIA REX POLONIAE
SACRI ROMANI IMPERII ARCHI MARESCH ALLVS ET ELECTOR
Rw.: Drzewo genealogiczne wywodzące pochodzenie króla od Kazimierza Jagiellończyka.
W otoku: POLONIS SANG – VINE IVNCTVS
śr. 43,0 mm; w. 28,82 g Ag

stan 2

B

ardzo rzadki srebrny medal koronacyjny, wspaniale ukazane drzewo genealogiczne pokazujące pochodzenie
królewskie od króla Kazimierza Jagiellończyka.

Piękna kolorowa patyna, połysk menniczy. Widoczne drobne pęknięcia stempla i skazy w tle.

H-Czapski 2586 (R2); Raczyński 269
CENA: 3 000 zł
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Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

141.

Medal ślubny 1725, ślub Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej, Paryż,
Norbert Roettiers

Aw.: Para królewska zwrócona ku sobie. Książę w zbroi ze wstęgą orderową,
Maria w sukni spiętej broszą na ramieniu. Pod ramieniem księcia inicjały NR
W otoku: LUD XV D G FR ET NAV REX – MARIA STANIS REG FIL
(Ludwik XV Francji i Navary król, Maria córka króla Stanisława).
Rw.: Biskup na tle ołtarza udzielający ślubu parze
królewskiej trzymającej się za ręce. W odcięciu data.
W otoku: NUPTIALIA SACRA FON(te) BELL(aci) – (ceremonia zaślubin w Fointainebleau)
śr. 34,0 mm; w. 29,50 g Au
stan 1-

M

edal został wybity na zamówienie dworu francuskiego z okazji ślubu Ludwika XV, prawnuka króla
"słońce" Ludwika XIV, z polską księżniczką Marią Leszczyńską. Maria była córką wojewody poznańskiego
Stanisława Leszczyńskiego, magnata wybranego i koronowanego na króla Polski. W Polsce trwały walki
o tron pomiędzy Stanisławem Leszczyńskim a popieranym przez Rosję Augustem Mocnym, także koronowanym
na króla Polski. Dramatyczne okoliczności wojny domowej sprawiły, że w 1708 roku rodzina Leszczyńskich
opuściła Polskę i rozpoczęła zagraniczną tułaczkę. Kilka lat spędzili w Szwecji, potem w przydzielonym
Stanisławowi przez Karola XII księstwie Zweibrücken w Nadrenii, w końcu w Wissembourgu na terenie Alzacji
nadanej Stanisławowi przez Ludwika króla Francji. Para poznała się na dworze w Wersalu i, ku zaskoczeniu
wszystkich, Maria została królową. Uroczystości ślubne miały wyjątkowy charakter. Z tej okazji wybito szereg
złotych i srebrnych medali, którymi uświetniono uroczystości.
Warto zwrócić uwagę na propagandowy wydźwięk medali. Maria, wybranka króla, tytułowana jest
córką króla Polski. Poparcie dworu francuskiego było bardzo potrzebne Stanisławowi Leszczyńskiemu przy
próbach powrotu na tron w Polsce. Małżeństwo to było bardzo udane i trwałe. Maria urodziła królowi Francji
dziesięcioro dzieci. Większość zamówionych medali wykonał nadworny medalier Jean Duvivier. Temat ten
podjęli też inni artyści. Między innymi Norbert Roëttiers, medalier ten nawiązywał do ikonografii i motywów
zaproponowanych przez Duviviera. Artysta wprowadził jednak wiele zmian w stosunku do pierwowzoru.
Norbert Roëttiers był rytownikiem stempli monet w mennicy w Paryżu. Jego prace uzyskały uznanie młodego
króla. W drugiej połowie panowania był już nadwornym medalierem Ludwika. Jest to bardzo piękny medal
pokazujący scenę zaślubin królewskich w kaplicy zamkowej Fontainebleau.
Medal w złocie znajduje się tylko w zbiorach w Dreźnie. Ten medal pochodzi z aukcji firmy Spink
Zurich, z maja 1984 roku. Prawdopodobnie jest jedynym dostępnym medalem odbitym w złocie na rynku
numizmatycznym. W zbiorach Czapskich w Krakowie jest tylko egzemplarz srebrny. Bardzo rzadka pozycja.

Drobne ryski w tle. Wspaniale zachowane detale.
H-Czapski nie notuje; Raczyński 439
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/

CENA: 50 000 zł
www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

135

August ll Mocny
142.

Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

Medal 1725, ślub Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej

Aw.: Postać Ludwika XV zwrócona w prawo.
W otoku: LUDOVICUS XV REX CHRISTIANISSIMUS
Rw.: Scena zaślubin w kościele i napis: SEDANDÆ POPULORUM ANXIETATI
śr. 74,0 mm; w. 218,67 g Ag

M

stan 2

edal wybity dla upamiętnienia ślubu córki Stanisława Leszczyńskiego – Marii, z Ludwikiem XV, królem
Francji. Rzadki, duży medal. Bardzo rzadko na polskich medalach zaślubinowych można spotkać
przedstawienie pary królewskiej w pełnych postaciach, składających sobie przysięgę wierności w katedrze.
Takie medale zazwyczaj występują z napisami w wierszach lub różnymi motywami symbolizującymi miłość.

Bardzo ładny egzemplarz.

H-Czapski 2743; Rewers − Raczyński 438

CENA: 12 000 zł

143.

Medal przysięga wierności elektorowi saskiemu 1733, Drezno

Aw.: Popiersie Fryderyka Augusta w prawo w zbroi.
W otoku: D G FRIDER AVGVST P R P L ELECT SAX P P, u dołu sygnatura I.W.H.
Rw.: Klęcząca postać, w płaszczu z herbem, składa pierścień na ołtarzu, napis: FIDES PVBLICA S P
Q D, niżej SACRAMENTO OBSIGNATA D XV APRILIS MDCCXXXIII
śr. 32,0 mm; w. 14,41 g Ag
stan 1-/2+

R

zadki i ciekawy tematycznie XVIII-wieczny srebrny medal. Bardzo rzadko pojawiający się w handlu w tak
pięknym stanie zachowania.

Wspaniale zachowany egzemplarz.
H-Czapski 2750 (R1)
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Król Polski 1697-1706 i 1709-1733

144.

Medal 1703, Zwycięstwo nad wojskami Augusta II Mocnego
w wojnie szwedzko-polskiej

Aw.: Półpostać króla w mundurze. Ręce wsparte na buławie i gardzie szpady.
W otoku: CAROLVS XII D G REX SVECIÆ, poniżej w ozdobnym kartuszu napis:
QVO NON PRÆSTAN / TIOR ARMIS
Rw.: Gałązka oliwna skrzyżowana z mieczem. Trzy korony szwedzkie, na sześciu ozdobnych
kartuszach miejsca i daty bitew.
W otoku: TESTES VIRTUTIS ET PRVDENTIÆ
śr. 43,0 mm; w. 36,36 g Ag
stan 2/2+

M

edal wbity w 1703 roku na pamiątkę zwycięstw Karola XII. Nie sygnowany. Rzadki w tak pięknym stanie
zachowania. Kolorowa patyna, dużo połysku menniczego.
CENA: 2 000 zł

H-Czapski 4521 (R3)

145. Niderlandy medal na 25-lecie pokoju w Utrechcie,1738

Aw.: Siedem ukoronowanych tarcz herbowych państw europejskich i napis wokół.
Rw.: Personifikacja Belgii siedzącej na stopniach świątyni, obok ukoronowany lew z wiązką strzał,
dalej skrępowany Mars i napis: V LVSTR FŒD BELG PACE STABIL,
w odcinku XI APRIL MDCCXXXVIII
śr. 56,0 mm; w. 57,7 g Ag
stan 2-

P

olski akcent – herb Rzeczpospolitej. Medal sygnowany M.V. Swinderen, wybity w 1738 roku z okazji 25-lecia
pokoju w Utrechcie. Rzadki i bardzo ładny medal. Kolorowa patyna.

H-Czapski 2740 – rzadki; Raczyński 439
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August lll Sas
146.

Król Polski 1733-1763

Szóstak w złocie 1762, Elbląg
ex. Pfau collection

Aw.: Popiersie króla w prawo w koronie i w zbroi. Płaszcz spięty broszą na ramieniu.
W otoku: D G AVGVST III R POL M D L R P D S & EL
Rw.: Kartusz z herbem miasta. Nad nim cyfra VI, po bokach data 17-62.
U dołu inicjały mennicze I C S (Jost Carl Schröder).
W otoku: MON ARGENT CIVI ELBINGENSIS
śr. 23,0 mm; w. 5,23 g Au
stan 2-

K

ilka lat po uruchomieniu mennicy w Gdańsku, w 1760 roku, Rada Miasta Elbląga uzyskała zgodę na wybijanie
monety miejskiej. W latach następnych także trojaki, szóstaki (w 1762 i 1763 roku) i orty. Jednak rozwój
kolekcjonerstwa w połowie XVIII wieku sprawił, że w mennicach miejskich Gdańska, Elbląga i Torunia
wykorzystywano obiegowe stemple do bicia monet przeznaczonych dla kolekcjonerów. Odbijano je w czystym
srebrze, jako klipy, a także w złocie. W Elblągu w złocie odbito szóstaki z lat 1762 i 1763 oraz orty z datą 1763.
Szóstaki w złocie znane są w dwu odmianach – z napisem CIVIT i CIVI (jak opisywany). Pierwszy był
w zbiorze Mikockiego i Vossberga. Z kolei typ z napisem CIVI posiadał patrycjusz elbląski i kolekcjoner Abraham
Grübnau. Według Vossberga odbitki w złocie jak i dwudukaty bito w celach podarunkowych i kolekcjonerskich.
Szóstak w złocie z napisem CIVI 1762 roku znajduje się w zbiorach w Dreźnie, H. Czapski posiadał popularniejszą
złotą odbitkę szóstaka z 1763 roku. Na rynku numizmatycznym dostępne są tylko dwa egzemplarze. Pięknie
zachowany egzemplarz jak na monetę złotą z mennicy w Elblągu. Bardzo rzadki ze znakomitą proweniencją
z największej powojennej kolekcji monet elbląskich Hansa Pfau'a.

Przepolerowany egzemplarz.

Skan oferowanej monety, z katalogu Hansa Pfau'a:.

Pfau 560 (ten egzemplarz); Vossberg 288; Kopicki 7182 (R8); CNCE 422 (R7);
Friedberg nie notuje; Kaleniecki s. 520
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August lll Sas
147.

Król Polski 1733-1763

Ort (18 groszy) 1763, Elbląg
ex. Pfau collection

Aw.: Ukoronowana postać króla Augusta III w prawo,
z płaszczem gronostajowym zarzuconym na ramię i Orderem Złotego Runa zawieszonym na piersi.
W otoku: D G AVGVST III R POL M D L R P D S & EL
Rw.: Tarcza herbowa miasta Elbląg, powyżej nominał 18 GR,
poniżej data 1763 i iniciały ICS (Jost Carl Schröder) .
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVIT ELBINGENSIS
śr. 28,0 mm; w. 6,29 g Ag
stan 1

Z

ła sytuacja ekonomiczna Elbląga pod koniec panowania Augusta III Wettyna zmusiła Radę Miejską do podjęcia
działań zapobiegających napływowi obcej nisko wartościowej monety bądź fałszywej monety pruskiej
na teren miasta. Mennica otwarta ponownie w 1760 roku początkowo wybija tylko szelągi, aby w kolejnych
latach wybijać m.in. orty i tymfy. Pierwszy ort wybito w 1763 roku, kiedy mennica miejska znajdowała się
pod zarządem Josta Carla Schrödera. Jako moneta obiegowa znana jest tylko z największych kolekcji polskich
numizmatów. Wymienia tego orta katalog aukcyjny Zelta, Junfera, Philippa. Ort ten znajdował się w dawnym
zbiorze Chomińskiego, Frankiewicza, Sobańskiego, zbiorze malborskim, ze współczesnych zbiór Brandta, Pfau'a
(oferowany egzemplarz) czy Karolkiewicza. Wszystkie znane egzemplarze pochodzą z bicia tym samym stemplem
awersu i rewersu, w którym cyfry nominału są położone blisko napisu GR. Na aukcjach numizmatycznych ort
1763 z emisji obiegowej oferowany był w Polsce tylko raz po wojnie.
Ekstremalnie rzadki wariant nie będący odbitką w czystym srebrze, jak większość egzemplarzy,
które przetrwały do dzisiejszych czasów. Egzemplarze wybite jako monety obiegowe w srebrze słabej próby
należą do wyjątkowo rzadkich walorów numizmatycznych. Moneta oferowana w naszej aukcji zachowała się
w wyjątkowo pięknym stanie, co dodatkowo podnosi jej wartość kolekcjonerską. Egzemplarz godny najbardziej
wysublimowanych zbiorów. Orty występują wielokrotnie rzadziej niżli tymfy elbląskie. Katalog CNG błędnie
podaje notowania w dwóch zbiorach prywatnych. Moneta notowana tylko dwa razy po wojnie, znany jest też
trzeci egzemplarz – w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Jedyny dostępny egzemplarz na rynku. Ogromnej rzadkości numizmat ze znakomitą proweniencją – ze
zbioru H. Pfau'a, który posiadał jedną z największych i najznakomitszych kolekcji monet elbląskich w historii
numizmatyki. Moneta stanowić będzie niewątpliwie ozdobę każdej liczącej się kolekcji.

Pięknie zachowany, menniczy egzemplarz ze starą patyną. Dużo lustra menniczego.
Skan oferowanej monety z katalogu Hansa Pfau'a.

H-Czapski 2996 (R5); Pfau 551 (ten egzemplarz); Tyszkiewicz 45
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148.

Tymf (tynf)1763, Elbląg
ex. Pfau collection

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: Secund: red:
W otoku: MONETA ARGENTEA CIVIT ELBINGENSIS
śr. 28,0 mm; w. 6,29 g Ag
stan 1-

P

od 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 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 znanej kolekcji monet i medali elbląskich Hansa
Pfau'a. Na aukcjach numizmatycznych tynf z 1763 występuje sporadycznie. Notowana tylko kilkakrotnie na
aukcjach w kraju i za granicą.
Moneta stanowić będzie niewątpliwie ozdobę każdej liczącej się kolekcji.

Przepięknie zachowany egzemplarz. Wspaniałe detale. Wyłącznie najwyższe elementy reliefu
wytarte.
Skan oferowanej monety, z katalogu Hansa Pfau'a:

Kopicki 7193; CNCE 438; H-Czapski 2295; Kahnt. 748; Parchimowicz 1352 a; Tyszkiewicz 30;
Pfau 552 (ten egzemplarz)
www.aukcjamonet.pl
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149.

Dukat 1734, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi.
W otoku: AVGVST III D G REX POL M D L R P EL S
Rw.: Dwa lwy podtrzymują owalną tarczę miejską stojącą na ozdobnej konsoli.
W otoku: MON AVREA CIVITAT GEDAN 1734
śr. 24,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 1-

P

olska z początkiem 1734 roku była miejscem rywalizacji i walki o władzę dwóch królów – Stanisława
Leszczyńskiego i ukoronowanego w styczniu tego roku, Augusta III. Leszczyński wspierany przez Francuzów
w październiku 1733 roku zbiegł do przyjaznego mu Gdańska. Miasto po ponad czteromiesięcznym
szturmie armii rosyjskiej (promującej Augusta) poddało się 9 lipca 1734 roku marszantowi polnemu Munnichowi
a Leszczyński w przebraniu wrócił do Prus. 19 lipca August III przybył do Oliwy witany przez deputację miasta.
Gdańszczanie musieli Augusta III uznać królem oraz w ramach przeprosin zapłacić 80 tys. złotych, zaś Rosji
uiścić olbrzymi haracz w wysokości miliona talarów. Wtedy to, prawie po 20-letniej przerwie, otwarto mennicę
gdańską i celem udobruchania nowego monarchy wybito (zapewne w niewielkiej ilości) piękny dukat w darze
królowi z jego ukoronowanym popiersiem na awersie i efektownym herbem Gdańska na rewersie. Ten rzadki
dukat jest pierwszą monetą potwierdzającą panowanie Augusta III w Polsce (Prusy Królewskie) oraz ostatnim
dukatem wybitym w mennicy gdańskiej. Duża rzadkość na rynku numizmatycznym.

Wspaniała moneta, centrycznie wybita. Patyna i lustro mennicze.

Bahrfeld 8654; H-Czapski 2756; Gumowski 2134; Friedberg 42; Kopicki 7788;
CNG 429 (błąd w legendzie awersu)
CENA: 20 000 zł
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150.

Król Polski 1733-1763

Szeląg 1761, odbitka w złocie, Gdańsk

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.
śr. 16,0 mm; w. 1,75 g Au

stan 2+

Z

a 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, w formie klip a także w złocie (bardzo rzadkie). Znane są odbicia szelągów w złocie
z lat 1753, 1754, 1757, 1760, 1761. Szeląg z datą 1761 w złocie był w zaginionej kolekcji Gimnazjum Gdańskiego
i Malborka. Notowany jest obecnie w zbiorze Muzeum Okręgowego w Chorzowie oraz w Muzeum Narodowym
w Warszawie (po Kazimierzu Sobańskim). Tego rocznika odbitego w złocie nie posiadał Emeryk Hutten Czapski.
Szeląg ten wyjątkowo rzadko notowany był na aukcjach – do roku 2000 wystąpił tylko cztery razy. Ogromna
rzadkość.

Wspaniała prezencja. Ładnie zachowany ze starą patyną.

Kopicki 7725 (R7); Bahrfeld 8600; Gumowski 2205; CNG 402 IIc; Friedberg nie notuje; Kaleniecki s. 512
CENA: 20 000 zł
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151.

Król Polski 1733-1763

Ort (18 groszy) 1758, Gdańsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w zamkniętej koronie,
z płaszczem gronostajowym narzuconym na zbroję, spiętym na ramieniu owalną broszą.
Order Złotego Runa na wstędze zawieszony na piersi.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POL M D L R PR D S & EL
Rw.: Owalna tarcza z herbem miasta Gdańska wsparta na ozdobnym postumencie
i podtrzymywana przez dwa lwy. Poniżej rozdzielona data emisji orta.
Nad tarczą herbową wieniec laurowy z dwiema gałązkami palmowymi oraz lilią,
znakiem Johanna Christiana Sieberta, mincmistrza mennicy gdańskiej z lat 1752-1762.
Na obu stronach monety legendy otokowe oddzielone są perełkową obwódką.
W otoku: MON ARGENT CIVITAT GEDANENSIS
śr. 29,0 mm; w. 5,91 g Ag

stan 2-

E

kstremalnie rzadki ort gdański z 1758 roku – drugi znany egzemplarz na polskim rynku. Na zlecenie
rady miejskiej Gdańska zarządzono w 1758 roku bicie ortów z wizerunkiem Augusta III w mennicy
gdańskiej znajdującej się pod zarządem Wilhelma Rathsa, gdańskiego złotnika. Niewielka emisja monety
spowodowała, że orty z datą 1758 zalicza się do bardzo rzadkich i poszukiwanych. O rzadkości tego orta może
świadczyć fakt, iż już Hutten Czapski określił jego rzadkość na R6, a Tyszkiewicz wycenił na 40 marek! Moneta
do najlepszych kolekcji. Jedyna okazja do uzupełnienia zbioru o orta w tak pięknym stanie zachowania. Wielka
rzadkość. Dopiero po raz drugi na polskim rynku. Dotychczas najładniejszy znany egzemplarz.

Wspaniale zachowany egzemplarz, połysk menniczy, patyna.

H-Czapski 2932 (R6); Tyszkiewicz 40
CENA: 15 000 zł
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152.

10 talarów 1756, Lipsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM
Rw.: Pod koroną tarcza polsko-saska otoczona gałązkami palmowymi.
Pod tarczą nominał 10 TH, po bokach inicjały E-C
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1756
śr. 21,0 mm; w. 13,29 g Au

stan 2/2-

Z

a panowania Augusta III Sasa (1734-1763) mennice koronne na terenach Rzeczypospolitej nie działały.
Król bez zgody sejmu i senatu rozpoczął bicie monet koronnych w mennicach saskich. Początkowo były
to monety miedziane, a po roku 1752 także złote i srebrne. August III wprowadził do obiegu duże złote
monety, na wzór pruskich friedrichsdorów, odbiegające wagą i próbą od monet opartych na dukacie. Stąd
nominał ich w talarach, a nie dukatach.
Podwójny augustdor stanowił równowartość 10 talarów. Wybijano także augustdory (5 talarów)
i półaugustdory (2 1/2 talara). Emisja ta przeznaczona była dla Królestwa Polskiego zalewanego monetą pruską.
Augustdory są monetami rzadkimi i poszukiwanymi przez kolekcjonerów, a 10 talarów (augustdor podwójny)
to największa moneta tego władcy. Wybijano je w latach 1753-1756. Moneta z datą 1756 r. ma dwie odmiany
stempla: z małymi i dużymi inicjałami mincerskimi. W literaturze fachowej nigdy dokładnie nie zostały opisane
odmiany 10 talarów w złocie. Nasza odmiana charakteryzuje się bogatą interpunkcją, D : G : na awersie oraz
przesunięciem stempla na rewersie i dużymi inicjałami E-C. Rzadki numizmat w tak pięknym stanie zachowania.

Delikatnie przetarte najwyższe elementy. Zachowana świeżość lustra menniczego.

Kopicki 2153; Friedberg 2859; H-Czapski 2929; Kaleniecki s. 503; Parchimowicz 1326 c
CENA: 20 000 zł
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153.

Próbny talar 1762, Lipsk

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi, przez ramię przerzucony płaszcz.
W otoku: D G FRID AUGUSTUS REX POL EL SAX
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza polsko-litewska, w środku dwupolowa tarcza saska.
Tarcza opleciona liśćmi palmy i oliwki, u dołu w splotach data 1762
śr. 40,0 mm; w. 25,61 g Ag

stan 1-

U

schyłku panowania Augusta III, wobec narastającego napływu fałszywej monety, wybijanej przez
Fryderyka II w Saksonii, przymierzano się do wprowadzenia nowej stopy talarowej o obniżonej wadze.
Mennica w Lipsku zamówiła nowe stemple i wybiła, w celu przedłożenia komisji menniczej, wzory
nowego talara. Do zmiany stopy menniczej nie doszło; kilkanaście miesięcy później zmarł August III. Talary te
wybito w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Z powodu zainteresowania wielu ówczesnych kolekcjonerów nie
uległy przetopieniu, lecz trafiły do zbiorów prywatnych. Talar ten notowany był tylko w największych kolekcjach
monet polskich i z Polską związanych.
Ekstremalnie rzadki próbny talar w tak pięknym stanie zachowania.

Egzemplarz w gabinetowej patynie. Połysk menniczy.

Kopicki 2140; Davenport 1617; Schnee 1046; Merserburger 1457; Madai 5639; Engelhardt 1458; H-Czapski 2967;
Tyszkiewicz 25; Parchimowicz 1320
CENA: 30 000 zł
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Talar 1754, Lipsk

154.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM
Rw.: Pod koroną w wieńcu z gałązek palmowych czteropolowa tarcza herbowa,
w środku mała tarcza saska. U dołu inicjały E D C
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1754
śr. 43,0 mm; w. 29,09 g Ag
stan 2-/3+

B

ardzo rzadki wariant popiersia z długimi lokami króla jak i sama postać królewska odmienna od powszechnie
występujących.

Ładny egzemplarz tej wyjątkowo rzadkiej monety. Przetarte najwyższe elementy, patyna.
Kahnt 675

CENA: 3 500 zł

Talar 1755, Lipsk

155.

Aw.: Popiersie w koronie i zbroi okrytej płaszczem z Orderem Złotego Runa zawieszonym na piersi.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM
Rw.: Pod koroną w wieńcu z gałązek palmowych czteropolowa tarcza herbowa,
w środku mała tarcza saska, u dołu inicjały E D C
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1755
śr. 43,0 mm; w. 29,03 g Ag
stan 3

R

zadsza odmiana ze smukłym popiersiem króla w bogato zdobionej zbroi.

Stara, ciemna patyna. Bardzo ładny egzemplarz.
Kahnt 676 wariant e; Schnee 1037e/3
www.aukcjamonet.pl
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Talar 1756, Lipsk

156.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM
Rw.: Pod koroną w wieńcu z gałązek palmowych owalna tarcza polsko-saska. U dołu inicjały E D C
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1756
śr. 43,0 mm; w. 28,74 g Ag
stan 3+

RStara, ciemnozielona patyna.

zadszy wariant z nietypowym popiersiem Augusta III, sporadycznie pojawiająca się w handlu.
CENA: 2 000 zł

Schnee 1037; Davenport 1617; Kahnt 677

Półtalar 1754, Lipsk

157.

ex. Chomiński collection

Aw.: Popiersie króla w prawo, w koronie i zbroi okrytej płaszczem. Na piersi Order Złotego Runa.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POLONIARUM
Rw.: Pod koroną w wieńcu z gałązek palmowych owalna tarcza polsko-saska. U dołu inicjały E D C
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1754
śr. 35,0 mm; w. 14,60 g Ag
stan 2+

R

zadki półtalar, sporadycznie pojawiający się na aukcjach rocznik. Półtalary koronne występują o wiele
rzadziej aniżeli talary koronne. Znakomita przedwojenna proweniencja – oferowany egzemplarz pochodzi
z legendarnej kolekcji Chomińskiego (lot 594). Ładny egzemplarz, delikatna zielonkawa patyna. Bardzo

dobrze zachowane detale.

Skan z katalogu Chomińskiego:

Kopicki 2129; Davenport 679; Parchimowicz 1318 c; H-Czapski 2864 (R4);
Chomiński 594 (R4); Kahnt 679
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158.

Król Polski 1733-1763

Dukat 1745, Drezno, NGC MS62 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Popiersie króla w prawo, w zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C M A & W
Rw.: Herby polskie i saskie pod koroną, poniżej inicjały F.W.ô.F. (Fryderyk Wilhelma ô Feral),
pod nimi znak mennicy – hak.
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM EL & VICARIUS 1745
śr. 20,0 mm; Au

B

ardzo rzadka moneta wybita w mennicy w Dreźnie, rzadki wariant z dwoma tarczami herbowymi na
rewersie (Kahnt nie notuje tej odmiany). Sporadycznie notowana na aukcjach. Jest to zdecydowanie
najładniejszy na rynku egzemplarz. Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS62). Niespotykany
stan zachowania tego rzadkiego dukata.

Menniczy egzemplarz. Wspaniale zachowane detale, lustro na całej powierzchni monety.

Merseburger 1709; Kahnt nie notuje
CENA: 15 000 zł
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159.

Król Polski 1733-1763

Dukat wikariacki 1745, Drezno

Aw.: Król na koniu – w koronie, w zbroi i płaszczu elektorskim, z mieczem w dłoni.
W otoku: D G FRID AUG R P D S AM & EL IN PROV IUR SAX PROVISOR & VICARIUS
Rw.: Orzeł elektorski w koronie i z mieczem w szponach
z tarczą sasko-polską na piersiach, nad nim napis:
DECUS ET PRÆSIDIUM∙, w odcięciu: PROVISOR IMPERII /ITE RUM / MDCCXLV
śr. 21,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 1-

E

lektorzy sascy, jako książęta Rzeszy Niemieckiej, mogli ubiegać się o tytuł honorowy i funkcję Wikariusza
Cesarstwa Rzymskiego. August III Sas otrzymał ten tytuł w 1741 roku i ponownie w 1745 roku. Z tej
okazji wybito okolicznościowe obiegowe dukaty saskie. Na monetach tych tytuł króla polskiego nie został
specjalnie wyeksponowany, skryty tylko pod literą P.

Wada mennicza blachy, mimo to wspaniale zachowany egzemplarz. Piękny.

Merseburger 1707; Friedberg 2867
CENA: 5 000 zł
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Dukat 1749, Drezno

160.

Aw.: Popiersie króla w prawo, w zbroi okrytej płaszczem.
W otoku: D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C M A & W
Rw.: Pod koroną owalna tarcza polsko-saska. Pod tarczą inicjały F.W.ô.F i znak menniczy – hak.
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1749
śr. 21,0 mm; w. 3,48 g Au
stan 2/2+
Pięknie zachowana moneta. Połysk menniczy.
Kopicki 11506; Friedberg 2845; Kahnt 508

CENA: 15 000 zł

Dukat 1756, Drezno

161.

Aw.: Popiersie króla w prawo.
W otoku: D G FRID AUGUST REX POL DUX SAX I C M A & W
Rw.: Pod koroną tarcza herbowa.
W otoku: SAC ROM IMP ARCHIM ET ELECT 1756
śr. 22,0 mm; w. 3,44 g Au

stan 1-

R

zadki dukat, sporadycznie pojawiający się na rynku numizmatycznym.

Egzemplarz ze świeżego stempla. Końcówka blachy. Bardzo ładna prezencja.
Friedberg 2845; Kahnt 509
www.aukcjamonet.pl
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162.

Król Polski 1733-1763

1/3 talara 1751, Drezno PCGS MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Popiersie króla w prawo, w zbroi i płaszczu.
W otoku: D G FRID AUGUST REX POLONIARUM
Rw.: Herby polskie i saskie pod koroną, poniżej inicjały F.W.ô.F i nominał 1/3, pod nimi znak
menniczy – hak. W otoku: DUX SAX I C M A & W S R I ARCH & EL 1751
śr. 30,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS MS63).

Piękny, menniczy egzemplarz. Połysk menniczy.
CENA: 1 200 zł

Kamiński 1346 (R); Merseburger 1756

Medal koronacyjny 1734, srebro

163.

Aw.: Popiersie króla w prawo.
W otoku: D G AVGVSTVS III REX POL M D LITH D SAX EL
Rw.: Scena przedstawiająca moment koronacji,
wokoło klęczącego Augusta III ustawieni świeccy i kościelni dostojnicy.
W otoku: CONCORDIBVS LIBERÆ GENTIS SVFFRAGIIS
śr. 55,0 mm; w. 58,0 g Ag

stan 1

M

edale XVIII-wieczne w tak pięknych stanach zachowania zachowały się tylko w kilku egzemplarzach.
Medal autorstwa H.P. Groskurt'a, niespotykany w tak pięknym stanie zachowania – bardzo rzadki.

Piękne lustro, doskonale zachowane detale. Lekkie ryski w tle.
H-Czapski 2751 (R2); Raczyński 370

152

www.aukcjamonet.pl

/

CENA: 3 000 zł
www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Monety sasko-polskie
164.

Ksawery dukat 1768, Drezno

Aw.: Popiersie w zbroi w prawo.
W otoku: XAVERIVS D G REG PR POL & L DVX SAX
Rw.: Tarcza herbowa.
W otoku: ELECTORATVS SAXON ADMINISTRATOR 1768
śr. 23,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2-

K

rólewicz polski Franciszek Ksawery Wettyn był synem Augusta III Sasa i Marii Józefy Habsburżanki.
W latach 1763-1768 pełnił funkcję naczelnego administratora Elektoratu Saksonii. Dla potwierdzenia jego
zasług w 1733 roku został udekorowany Orderem Orła Białego. Najwyższym nominałem monetarnym
w czasie pełnienia funkcji administratora saskiego był dukat, ostatnim bitym dukatem jest właśnie rocznik 1768.
Rzadki i poszukiwany dukat przez kolekcjonerów złotych monet polskich i z Polską związanych.

Dużo połysku menniczego. Egzemplarz ze starą patyną. Bardzo dobrze zachowany.

Friedberg 2870; Kamiński 1605; Buck 57 c
CENA: 6 000 zł
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165.

Król Polski 1764-1795

Dukat 1774 AP, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: W otoczonym ornamentami kwadracie, sześciowierszowy napis.
U dołu inicjały A-P (Antoni Partenstein).
W kwadracie: MONETA / AUREA / POLON / AD LEG / IMPER / 1774
śr. 21,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2-

O

dmiana z innym ułożeniem liter w napisie otokowym.

Bardzo ładny egzemplarz. Intensywny blask menniczy.
Kopicki 2512 (podobny); Friedberg 102; Plage 432 (podobny); H-Czapski 3168; Kaleniecki s. 534;
Tyszkiewicz 12; Parchimowicz (Poniatowski) 40 c1

CENA: 7 000 zł

Dukat 1792 EB, Warszawa

166.

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Otoczony wieńcem pięciowierszowy napis:
AUREUS / NUMMUS / POLONIÆ / ANNO / 1792. U dołu inicjały E-B
śr. 21,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2/2-

T

yp dukata z odmienną prawą gałęzią wieńca.

Bardzo ładny egzemplarz, wspaniale zachowane detale.
Kopicki 2534; Friedberg 104; Kaleniecki s. 553; Plage 453; H-Czapski 3341; Friedberg 15;
Parchimowicz (Poniatowski) 41 f1
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167.

Król Polski 1764-1795

Dukat 1794 MV, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Otoczony wieńcem pięciowierszowy napis.
U dołu inicjały M-V (Mennica Warszawska).
W kwadracie: AUREUS / NUMMUS / POLONIÆ / ANNO / 1794
śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2

B

ardzo ładny egzemplarz dukata warszawskiego.

Lustro mennicze. Delikatna patyna, lekko gięty egzemplarz.

Kopicki 2537; Friedberg 104; Plage 456; H-Czapski 3329; Kaleniecki s. 551; Tyszkiewicz 15;
Parchimowicz (Poniatowski) 41.h
CENA: 7 000 zł
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Król Polski 1764-1795

Talar 1766 FS LITHU, Warszawa

168.

Aw.: Popiersie króla w prawo w rycerskiej zbroi, z Orderem Orła Białego na piersi.
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 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.
śr. 43,0 mm; w. 27,80 g Ag
stan 3+

OEgzemplarz w ciemnej patynie.

dmiana z kropką po inicjałach FS, brak kropki po COLONIEN, kropka po dacie.

Kopicki 2456 (podobny); Plage 380 (podobny); Davenport 1618; Berezowski 15; Tyszkiewicz 5;
Parchimowicz 1228 (podobny); Parchimowicz (Poniatowski) 32 a3

169.

CENA: 2 000 zł

Talar 1773 AP LITU, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITU
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z napisem: PRO FIDE LEGE ET GREGE
i z zawieszonym Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały A-P
W otoku: X EX MARCA PURA − COLONIEN 1773
śr. 40,0 mm; w. 27,88 g Ag
stan 3+
Ładnie zachowany numizmat. Patyna.
Kopicki 2468; Davenport 1619; Plage 389; Berezowski 30; Parchimowicz 1229 g; Parchimowicz (Poniatowski) 33 e
CENA: 3 000 zł
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Król Polski 1764-1795

Talar 1775 EB LITH, Warszawa

170.

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITH
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych z zawieszonym
Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały E-B
W otoku: X EX MARCA PURA − COLONIEN 1775
śr. 40,0 mm; w. 27,9 g Ag
stan 3+/2-

O

dmiana z LITH zamiast LITU. Na awersie ostatni liść dębu skierowany do korony, krótki koniec wstążki
do włosów.

Kopicki 2470 (odmiana); Davenport 1619; Plage 407 (odmiana); Parchimowicz 1229 i (odmiana); Berezowski 12,5;
Tyszkiewicz 4; Parchimowicz (Poniatowski) 33 g5

CENA: 3 000 zł

171.

Talar 1777 EB LITH, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITH
Rw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z napisem: PRO FIDE LEGE ET GREGE
i z zawieszonym Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały E-B
W otoku: X EX MARCA PURA − COLONIEN 1777
śr. 40,0 mm; w. 27,93 g Ag
stan 2/2-

O

dmiana z LITH zamiast LITU na awersie.

Delikatny justunek. Bardzo ładna prezencja.
Kopicki nie notuje; Davenport 1619; Plage 395; Parchimowicz (Poniatowski) 33 i1
www.aukcjamonet.pl
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172.

Król Polski 1764-1795

Talar 1778 EB LITU, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITU
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z napisem: PRO FIDE LEGE ET GREGE
i z zawieszonym Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały E-B
W otoku: X EX MARCA PURA − COLONIEN 1778
śr. 40,0 mm; w. 27,79 g Ag
stan 3

R

zadszy rocznik. Odmiana z krótkim końcem wstążki na awersie.

Kopicki 2473; Davenport 1619; Plage 397; H-Czapski 3210; Berezowski 15; Parchimowicz 1229.l;
Parchimowicz (Poniatowski) 33.j

173.

CENA: 3 000 zł

Talar 1780 EB LITU, Warszawa NGC XF45

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LITU
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z napisem: PRO FIDE LEGE ET GREGE
i z zawieszonym Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały E-B
W otoku: X EX MARCA PURA − COLONIEN 1780
śr. 39,0 mm; Ag

M

oneta w amerykańskim gradingu NGC. Dobra nota (XF45) jak na XVIII-wieczne talary.

Bardzo ładny egzemplarz.
Kopicki 2475; Davenport 1619; Plage 401; H-Czapski 3230; Berezowski 30; Tyszkiewicz 15;
Parchimowicz 1229 n; Parchimowicz (Poniatowski) 33 l
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174.

Król Polski 1764-1795

Talar 1788 EB LITUAN, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POLON M D LITUAN
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych z zawieszonym
Orderem Orła Białego. Po bokach inicjały E-B
W otoku: 10 7/16 EX MARCA PURA − COLONIENS 1788
śr. 40,0 mm; w. 27,59 g Ag

stan 2-

R

zadki talar. Odmienne ułożenie liści palmy, wskazujące na literę M w napisie otokowym. Dwukropek
po słowie COLONIENS.

Moneta delikatnie justowana. Bardzo ładny egzemplarz.

Kopicki 2481 (podobny); Davenport 1621; Plage 408; Parchimowicz 1231 a (podobny);
Berezowski 20; Tyszkiewicz 4; Parchimowicz (Poniatowski) 35 a3
CENA: 2 000 zł
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175.

Król Polski 1764-1795

Talar 1793 Targowica, Warszawa

Aw.: W wieńcu dębowym napis w dziewięciu wierszach:
CIVIBUS / QUORUM PIETAS / CONIURATIONE DIE III
/ MAI MDCCXCI OBRUTAM / ET DELETAM LIBERTA / TE POLONA TUERI /
CONABATUR RESPU / BLICA RESUR / GENS
W otoku: GRATITUDO CONCIVIBUS EXEMPLUM POSTERITATI
Rw.: Napis w sześciu wierszach: DECRETO / REIPUBLICÆ NEXU / CONFEDERATIONIS
IUNCTÆ / DIE V XBRIS MDCCXCII / STANISLAO AUGUSTO / REGNANTE
W otoku: 10 7/16 EX MARCA PURA COLONIENSI 1793
Na obrzeżu napis: FIDEI REIPUBLICAE PIGNUS
śr. 41,0 mm; w. 27,47 g Ag

stan 2-

P

o ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, pod naciskiem Rosji, zawiązała się Konfederacja Targowicka, która stawiała
sobie za cel obalenie skutków przyjęcia ustawy zasadniczej. W celach propagandowych postanowiono
wyemitować w 1793 roku talary bez portretu królewskiego. Jednak do faktycznej emisji wtedy nie doszło.
Monety zostały wybite później, oryginalnymi stemplami, jako pamiątka historyczna w celach propagandowych.

Ładny egzemplarz, delikatnie przetarty.

Kopicki 2484; Davenport 1622; Plage 410; H-Czapski 3353; Parchimowicz 1232; Berezowski 30;
Parchimowicz (Poniatowski) 36.a
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176.

Talar 1794 LIT, Warszawa PCGS AU58

Król Polski 1764-1795

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POLON M D LIT
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: 14 1/12 EX MARCA PUR – 6 – ZŁ – COLONIENS 1794
śr. 37,0 mm; Ag

M

oneta w amerykańskim gradingu PCGS, wysoka nota (AU58) jak na talary
Poniatowskiego. Odmiana z innym ułożeniem liści palmy na rewersie – końce
skierowane na litery R i C.

Piękny egzemplarz. Moneta w starej ciemnej patynie. Justunek.

Kopicki 2487 (podobny); Davenport 1623; Plage 373 (podobny); Parchimowicz 1233.a (podobny);
Berezowski 7,5; Parchimowicz (Poniatowski) 37.a1

177.

CENA: 2 000 zł

Półtalar 1776 EB LIT, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LIT
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych ze wstęgą z zawieszonym Orderem Orła Białego.
Po bokach orderu inicjały E-B
W otoku: XX EX MARCA PURA – COLONIEN 1776
śr. 33,0 mm; w. 13,94 g Ag
stan 2-/3+
Ładnie zachowana moneta, stara patyna.
Kopicki 2436; Plage 359; Parchimowicz 1225 f; Parchimowicz (Poniatowski) 29.f
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Półtalar 1778 EB LIT, Warszawa

178.

Król Polski 1764-1795

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LIT
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. Całość w
wieńcu z liści palmowych i dębowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
Po bokach inicjały E-B
W otoku: XX EX MARCA PURA – COLONIEN 1778
śr. 34,0 mm; w. 13,98 g Ag
stan 1-

R

zadka moneta w takim stanie zachowania.

Wyśmienicie zachowany egzemplarz. Piękne lustro mennicze, wiekowa, kolorowa patyna.
Kopicki 2439; Plage 364; Parchimowicz 1225.h; Parchimowicz (Poniatowski) 29.h

179.

CENA: 3 000 zł

Półtalar 1782 EB LIT, Warszawa

Aw.: Głowa króla z w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LIT
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
Po bokach inicjały E-B
W otoku: XX EX MARCA PURA – COLONIEN 1782
śr. 34,0 mm; w. 14,03 g Ag
stan 1-

R

zadka moneta w takim stanie zachowania.

Połysk menniczy, piękne detale.
Kopicki 2444; Plage 368; H-Czapski 3250; Parchimowicz 1225.l; Berezowski 30; Parchimowicz (Poniatowski) 29.l
CENA: 5 000 zł
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Król Polski 1764-1795

Półtalar 1783 EB LIT, Warszawa

180.

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LIT
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. Całość w
wieńcu z liści palmowych i dębowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
Po bokach inicjały E-B
W otoku: XX EX MARCA PURA – COLONIEN 1783
śr. 34,0 mm; w. 14,03 g Ag
stan 1-

R

zadki półtalar w takim stanie zachowania.

Bardzo delikatny justunek na twarzy króla. Ostry relief.
Kopicki 2445; Plage 369; H-Czapski 3260; Berezowski 15; Parchimowicz 1226a; Parchimowicz
(Poniatowski) 30.a

CENA: 5 000 zł

Półtalar 1784 EB LIT, Warszawa

181.

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUGUSTUS D G REX POL M D LIT
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Całość w wieńcu z liści palmowych i dębowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
Po bokach inicjały E-B
W otoku: XX EX MARCA PURA – COLONIEN 1784
śr. 34,0 mm; w. 13,91 g Ag
stan 3
Justunek, patyna.
Kopicki 2446; Plage 370; H-Czapski 3267; Parchimowicz 1226 b, Parchimowicz (Poniatowski) 30.b
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182.

Król Polski 1764-1795

Dwuzłotówka (8 groszy) 1768 FS, Warszawa NGC AU55

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa
z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. U dołu 8 – GR i inicjały F-S
Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: XL EX MARCA – PURA COL 1768
śr. 29,0 mm; Ag

B

ardzo rzadka odmiana gdzie po prawej stronie wieńca są trzy listki zamiast dwóch i wskazują kropkę a nie
literę M. Parchimowicz nie notuje tej odmiany w swojej książce. Moneta w gradingu amerykańskiej firmy
NGC (AU55). Bardzo ładny egzemplarz, defekt blachy widoczny na awersie.

Kopicki 2390 (podobny); Plage 313 (podobny); H-Czapski 3103; Berezowski 2,5;
Parchimowicz (Poniatowski) 24.c2 (podobny)

183.

CENA: 1 000 zł

Dwuzłotówka (8 groszy) 1768 FS, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa
z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. U dołu 8 – GR i inicjały F-S
Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: XL EX MARCA – PURA COL 1768
śr. 30,0 mm; w. 9,24 g Ag

W

stan 1-

czesny rocznik – rzadka moneta w takim stanie zachowania. Odmiana gdzie po prawej stronie wieńca są
trzy listki zamiast dwóch. Wspaniale zachowany egzemplarz, intensywny blask menniczy. Drobne

ryski na rewersie.

Plage 313 (podobny); Berezowski 2.25 zł; H.-Czapski 3103; Kopicki 2390 (podobny);
Parchimowicz (Poniatowski) 24.c2
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184.

Król Polski 1764-1795

Dwuzłotówka (8 groszy) 1770 IS, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa
z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. U dołu 8 – GR i inicjały I-S
Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: XL EX MARCA – PURA COL 1770
śr. 30,0 mm; w. 9,30 g Ag

stan 2

R

zadki rocznik dwuzłotówki. Odmiana z dużymi orłami na rewersie. Kropka po 8 i po GR.

Bardzo ładnie zachowany egzemplarz.
Plage 317; Kopicki 2393; Parchimowicz 1221 h; Parchimowicz (Poniatowski) 24.e2

185.

CENA: 1 500 zł

Dwuzłotówka (8 groszy) 1775 EB, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa
z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku. U dołu 8 – GR i inicjały E-B
Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: XL EX MARCA – PURA COL 1775
śr. 30,0 mm; w. 9,34 g Ag

R

stan 2

zadki rocznik monety, szczególnie w takim stanie zachowania. Odmiana gdzie na awersie litery GR nie
znajdują się pod literą B, lecz obok niej.

Plage 326; Kopicki 2403; Parchimowicz 1221.o; Parchimowicz (Poniatowski) 24.j
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186.

Król Polski 1764-1795

Dwuzłotówka (8 groszy) 1782 EB, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Po bokach krzyża orderowego nominał 8 – GR i inicjały E-B.
Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: XL EX MARCA – PURA COL 1782
śr. 29,0 mm; w. 9,29 g Ag
stan 2-

R

zadki rocznik, jedyny typ dwuzłotówki z tą datą.

Kopicki 2411; Plage 334; H-Czapski 3251; Berezowski 3,5; Parchimowicz 1221.x; Parchimowicz (Poniatowski) 24.r
CENA: 500 zł

187.

Dwuzłotówka (8 groszy) 1784 EB, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
Po bokach krzyża orderowego nominał 8 – GR i inicjały E-B
Całość w wieńcu z liści palmowych z zawieszonym Orderem Orła Białego.
W otoku: XL EX MARCA – PURA COL 1784
śr. 29,0 mm; w. 9,32 g Ag
stan 2/2-

R

zadki rocznik, jedyny typ dwuzłotówki z tą datą.

Bardzo ładna, złota patyna.
Kopicki 2414; Plage 337; H-Czapski 3268; Berezowski 3,5; Parchimowicz 1222.b;
Parchimowicz (Poniatowski) 25.b
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188.

Król Polski 1764-1795

Dwuzłotówka (8 groszy) 1795 MV, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku,
z zawieszonym Orderem Orła Białego.
Po bokach tarczy data 17 – 95. U dołu nominał 8 – GR i inicjały M-V
W otoku: 42 1/4 EX MARCA − PURA COLON
śr. 29,0 mm; w. 9,31 g Ag
stan 1

R

zadki rocznik, sporadycznie pojawiający się w handlu. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.

Piękny egzemplarz, delikatna patyna. Brak justunku.
CENA: 1 000 zł

Plage 349; Kopicki 2426; Parchimowicz (Poniatowski) 27.i

189.

Złotówka (4 grosze) 1767 FS, NGC MS62

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
U dołu nominał 4 – GR, po bokach inicjały FS
W otoku: LXXX EX MARCA – 4 GR – PURA COL 1767
śr. 25,0 mm; Ag

B

ardzo rzadka moneta w tym stanie zachowania. Odmiana z cyframi daty wąskimi.

Menniczy egzemplarz w pięknej, seledynowej patynie. Justowanie. Zachowane dużo połysku
menniczego.
Berezowski: 203; Plage 275; Kopicki 2353; Parchimowicz 1217.b; Parchimowicz (Poniatowski) 19.b
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190.

Król Polski 1764-1795

Złotówka (4 grosze) 1773 AP, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
U dołu nominał 4 – GR, po bokach inicjały AP
W otoku: LXXX EX MARCA – 4 GR – PURA COL 1773
śr. 27,0 mm; w. 4,98 g Ag
stan 3-/4

N

ajrzadszy rocznik ze wszystkich monet złotowych o znikomym nakładzie zaledwie 5201 sztuk. Moneta do
tej pory nie notowana na aukcjach. Jedyny znany i opisany egzemplarz jest w książce J. Parchimowicza
i pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Niepowtarzalna okazja do uzupełnienia kolekcji.
UNIKAT na rynku kolekcjonerskim.

Plage 281; Kopicki 2362; Parchimowicz 1217.g; Parchimowicz (Poniatowski) 19.g

191.

CENA: 2 000 zł

Złotówka (4 grosze) 1774 AP, Warszawa

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z herbem Ciołek – Poniatowskich w środku.
U dołu nominał 4 – GR, po bokach inicjały AP
W otoku: LXXX EX MARCA – 4 GR – PURA COL 1774
śr. 27,0 mm; w. 5,33 g Ag
stan 2/2-

B

ardzo rzadki rocznik.

Dużo połysku menniczego. Justunek na rewersie.
Plage 282; Tyszkiewicz 4; Kopicki 2363; Parchimowicz 1217.h; Parchimowicz (Poniatowski) 19.h
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192.

Król Polski 1764-1795

Złotówka PRÓBNA 1771, Warszawa NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Głowa króla w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Tygiel mennicy.
W półotoku: PROBATUS MELIOR, niżej w odcięciu data 1771
śr. 20,0 mm; Ag

E

kstremalnie rzadka XVIII-wieczna próbna złotówka. Moneta sporadycznie pojawiająca się na aukcjach.
Najładniejszy znany egzemplarz. Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS63).

Menniczy egzemplarz. Idealnie zachowane detale. Stara kolorowa patyna.

Kopicki 2358; Plage 471; H-Czapski 3131; Więcek 115; Parchimowicz 1265.a; Parchimowicz (Poniatowski) 60
CENA: 7 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Król Polski 1764-1795

193.

Medal 1771, na ocalenie Stanisława Augusta Poniatowskiego
NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Dwie, półnagie furie porywają króla na przedpolu miasta. Król ubrany w kostium antyczny
w wieńcu laurowym. Ręka wyłaniająca się z obłoków ratuje króla.
U dołu podpis medaliera: I.L. ŒXLEIN
W odcięciu: HORA X NOCT D III NOV / MDCCLXXI
W otoku: NOLITE TANGERE CHRISTOS MEOS
Rw.: Na tle zamku królewskiego w Warszawie król w stroju antycznym. Towarzyszy mu opatrzność
z berłem. Przy królu dwie personifikacje kobiece, symbolizujące Polskę i Litwę.
W odcięciu: FIDA POLONIA / GAVDET
W otoku: OCVLI DOMINI SVPER IVSTOS
śr. 44,0 mm; Ag

M

edalier Johan Leonard Oexlein, Norymberga. Medal wybity na pamiątkę ocalenia króla z rąk konfederatów
barskich w 1771 roku. Rzadki medal w tym stanie zachowania. Najwyższa nota gradingowa na świecie
(NGC MS63). Medale ogradowane przez firmę NGC spotyka się na rynku sporadycznie.

Piękny, menniczy egzemplarz. Kolorowa patyna. Idealnie zachowane detale.

Raczyński 520; H-Czapski 3124; Stahr (2007) 245

170

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

CENA: 3 500 zł
/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Stanisław August Poniatowski
194.

Król Polski 1764-1795

Trojak (3 grosze) 1765, Kraków

Aw.: Popiersie króla w ozdobnej zbroi w prawo.
W otoku: STANISLAUS AUG D G REX POL M D L
Rw.: Pod koroną owalna czteropolowa tarcza herbowa z inicjałem G. Całość okolona wieńcem z liści.
W otoku: GROSSVS POLON TRIPLEX 1765
śr. 26,0 mm; w. 11,98 g miedź
stan 2+

O

dmiana 11 jagódek. Bardzo rzadki trojak, szczególnie w tym stanie zachowania, sporadycznie pojawiający
się w handlu. Drugi najładniejszy egzemplarz na rynku.

Pięknie zachowany egzemplarz, wspaniałe detale.
Plage 141; Iger K.65.2.a (R2)

CENA: 2 000 zł

Medal 1789, Sejm czteroletni

195.

Aw.: Pomnik króla Jana III Sobieskiego w Łazienkach.
Rw.: Alegoria Rzeczypospolitej PROPRIO MARTE TUTA (bezpieczna własnym orężem).
śr. 51,3 mm; w. 58,16 g Ag
stan 1-

M

edal autorstwa Loos'a, wybity z okazji utworzenia armii przez sejm w 1789 roku do walki z wojskami
Katarzyny II. Król pruski Fryderyk Wilhelm II złożył obietnicę udostępnienia 100 000 wojska królowi
Poniatowskiemu w celu obrony przed Rosją.

Bardzo ładny egzemplarz.

Raczyński 536; H-Czapski 3309
www.aukcjamonet.pl
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196.

Król Polski 1764-1795

Medal turniejowy, miedź
wybity na krążku trojaka

Aw.: Monogram królewski w wieńcu oliwnym.
Rw.: Kopia z zawieszonym wieńcem wbita w ziemię i napis: EQUITI – DEXTERO
śr. 27,0 mm; w. 11,8 g miedź

stan 2+

M

edal autorstwa Holzhaeussera. Nagroda dla paziów królewskich wyróżniających się w popisach turniejowych.
Podobny medal, ale w srebrze oferowany był na 5 Aukcji Antykwariatu Niemczyk (lot 310). Medal wybity
na krążku trojaka z typowym zdobieniem na rancie. Duża ciekawostka numizmatyczna.

Bardzo ładny egzemplarz w jednolitej patynie.

H-Czapski 3393; Raczyński 503; Więcek 43
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197.

Król Polski 1764-1795

Dyplom orderu św. Stanisława 1785 r.

skala 1:3,5

D

la Seweryna Wisłodzkiego – własnoręczny podpis króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Król
Stanisław Poniatowski ustanowił w 1765 roku order św. Stanisława. Chciał w ten sposób wyjść naprzeciw
licznym naciskom politycznym i upodobaniu szlachty do zaszczytów i przywilejów. Przy okazji nadarzała
się okazja do uzupełnienia wiecznie pustej kasy królewskiej. Statut kawalera nakładał liczne obowiązki wobec
króla i Rzeczypospolitej, ale także obciążenia finansowe, które oprócz wpisowego w wysokości 25 dukatów
nakładały coroczne obowiązki wobec kapituły orderowej i filantropijne na rzecz szpitala Dzieciątka Jezus
w Warszawie (w wysokości 4 dukatów). Jedyny dotychczasowy order – Order Orła Białego, był o wiele trudniejszy
do uzyskania i raczej niedostępny dla większości ze względu na warunki statutowe.
Wraz ze śmiercią odznaczonego, na rodzinę spadał obowiązek zwrotu insygniów Kapitale Orderowej.
Niestety obowiązki filantropijne jak i rzetelność wywiązania się z ostatniego, czyli zwrotu dekoracji, pozostawiały
bardzo wiele do życzenia. Zaległości w składkach na szpital powiększały się, zwłaszcza po I rozbiorze Polski.
Nie pomagały nalegania i rozkazy królewskie, groźby egzekucji skarbowych. Chętnych do wnoszenia corocznych
opłat było coraz mniej. Taka dwuznaczna sytuacja trwała aż do 1832 roku, kiedy ukazem cara Mikołaja I order
wraz z Orderem Orła Białego został włączony do kapituły orderów rosyjskich, a podatek orderowy został
zniesiony.

Bardzo rzadki dokument z oryginalnym podpisem króla.
wymiary: 245 x 372 mm
Ordery w Polsce, H. Sadowski, Warszawa 1904 r.
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Medal 1773, I rozbiór Polski, srebro

198.

Król Polski 1764-1795

Aw.: Para cesarska Józef II i Maria Teresa. W półkolu napis: IOSEPHVS II M THERESIA AVGG
Rw.: Hołd Galicji i Lodomerii, data 1773. W półkolu napis ANTIQVA IVRA VINDICATA,
w odcinku GALICIA LODOMERIA / IN FIDEM RECEPTIS / MDCCLXXIII
śr. 48,8 mm; w. 43,53 g Ag
stan 1-/2+

M Piękny egzemplarz. Stara, kolorowa patyna. Lustro mennicze.

edal z 1773 roku autorstwa Krafta, wybity z okazji przyłączenia Galicji i Lodomerii do Austrii.
CENA: 1 200 zł

H-Czapski 4570; zbiór Montenuovo 2053, zbiór Julius 1997

Powiązane z Polską . Śląsk

Ks. Legnicko-Brzeskie

5 dukatów 1610, Złoty Stok

199.

Aw.: Półpostacie książąt, w ozdobnych zbrojach, zwrócone ku sobie.
W otoku: D G IOHAN CHRIST ET GEORG RVD FRA
Rw.: Czteropolowa tarcza herbowa z wolutami. W otoku: DVC SIL LIG – ET BREG 610CT
śr. 41,0 mm; w. 16,91 g Au
stan 3+

R

zadka moneta. Na końcu legendy inicjały CT - Christoph Tuchmann - zarządca mennicy Reichenstein = Złoty
Stok. Na Dolnym Śląsku wydobywano złoto już od XIII w. Po wyeksploatowaniu złota powierzchniowego
i wypłukiwanego ze żwirów już w XVI w zaczęto stosować metody chemiczne. Aby wydobyć metal z rudy
stosowano siarkę, arsen i ołów w dość skomplikowanym procesie hutniczym. Budynek mennicy w Złotym
Stoku zachował się do dnia dzisiejszego.

Ślady polerowania i mocowania w oprawie.
Friedberg 3151; FuS. 1445
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200.

Jerzy ludwik i Chrystian 1639-1663

Dukat 1657, Brzeg

Aw.: Trzy półpostacie książąt na wprost w zbrojach, z gołymi głowami.
W odcięciu duży dekoracyjny ornament.
W otoku: D G GEORGI 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 LIG – BRE & WOLAV 1657
śr. 22,0 mm; w. 3,45 g Au
stan 2-

D

ukat trzech braci.

Bardzo ładny egzemplarz, centryczny. Dobrze zachowane detale. Rysa nad głowami.
CENA: 4 000 zł

Friedberg 3200; FuS. 1754

201.

1/4 dukata 1688 (ćwierćdukat), (SHS) Wrocław

Aw.: Popiersie w prawo.
W otoku: A G H B REX LEOPOLDVS DG R I S
Rw.: Orzeł cesarski.
W otoku: ARCHID AVS (SHS) DVX BV E SIL 16 – 88
śr. 15,0 mm; w. 0,83 g Au

stan 2/2-

R

zadki ćwierćdukat wrocławski.

Duży blask menniczy, delikatnie gięty.
Friedberg 290; FuS. 556; Herinek 483
www.aukcjamonet.pl
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Trojak (3 grosze) 1591, Cieszyn

202.

Aw.: Popiersie w prawo.
W otoku: ADA W D G D TESCH ET MAI GLO
Rw.: Orzeł śląski, po bokach data 15-91. Napis w trzech wierszach:
GROS ARG / TRIP DVCIS / TESC HINI / NSIS
śr. 21,1 mm; w. 2,35 g Ag

stan 2+

K

sięstwo Cieszyńskie - Adam Wacław 1579-1617.
Monety wybijane w mennicy cieszyńskiej za panowania Wacława III Adama wzorowane były na trojakach
polskich, co przyczyniło się do konfliktu z Wiedniem i Komorą Śląską. Spowodowało to zaniechanie działalności
menniczej księcia. Jego syn Adam Wacław (1579-1617), ponownie wykorzystując polski wzór, rozpoczął bicie
nowych monet w 1591 roku. Cieszyńskie monety pojawiają się na rynku sporadycznie. Najczęściej spotyka się
niskie nominały: obole, krajcary, grosze. Przeważnie większość monet jest bardzo słabej kondycji, dlatego dziś
monety w pięknych stanach zachowania z tej mennicy należą do monet ekstremalnie rzadkich.
Trojak rzadkość R4, z pierwszych lat księcia Adama Wacława.

Wspaniale zachowany egzemplarz, lustro mennicze na całej powierzchni, wyłącznie najwyższe
elementy wytarte. Bardzo rzadki w takim stanie zachowania.
Iger Ci.91.1.a (R4)

CENA: 1 000 zł

Medal 1761, Franciszek i Maria Teresa, srebro

203.

Aw.: Popiersia Franciszka i Marii Teresy w prawo.
W otoku: FRANCISCVS M THERESIA AVGG
Rw.: Klęcząca personifikacja Śląska oddająca stojącemu rycerzowi insygnia miasta.
W otoku: SCHWEID NIIVM INTA TRES HORAS VI CAPTVM
śr. 46,0 mm; w. 34,86 g Ag
stan 1/1-

M

edal autorstwa A. Wiedemann’a dla upamiętnienia zdobycia twierdzy Świdnica podczas Trzeciej Wojny
Śląskiej przez feldmarszałka Laudona, dowodzącego wojskami cesarskimi.
Rzadki w tak doskonałym stanie zachowania.

Wspaniale zachowany egzemplarz, dużo lustra menniczego i kolorowa patyna. Ryski w tle.
F.u.S. 4439
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204.

Medal 1789, lot balonem nad Wrocławiem
przez Jean Pierre François Blancharda, srebro

Aw.: Popiersie w lewo, LUFTSCHIFFER M. BLANCHARD
Rw.: Lecący nad Odrą i miastem balon, z kosza pod balonem wychylający się lotnik
ze sztandarem z orłem śląskim, u góry LUFTREISE ZU BRESLAU, w odcinku 1789
śr. 29,0 mm; w. 6,87 g Ag
stan 2

N

iesygnowany medal z 1789 roku poświęcony przelotowi balonem nad Wrocławiem przez Jean Pierre
François Blancharda. Ciekawostka numizmatyczna.

Ładna, stara, ciemna patyna.

CENA: 2 000 zł

F.u.S. 4539

205.

Dukat 1780, Mitawa, Kurlandia

Aw.: Głowa Piotra Birona.
W otoku: D G PETRUS IN LIV CURL ET SEMG DUX
Rw.: Tarcze herbowe.
W otoku: MON AUREA DUC CURL AD LEGEM IMP 1780
śr. 21,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2/2-

J

edyny rocznik dukata z Piotrem Bironem. Sporadycznie pojawiający się w handlu, szczególne w takim stanie
zachowania.

Bardzo ładny egzemplarz.

Kopicki 4105; Friedberg 4; H-Czapski 3409 (R3); Gerbaszewski 7.2.1.1
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206.

Talar 1780, Mitawa, Piotr Biron

Aw.: Głowa księcia z przewiązanymi wstążką włosami.
W otoku: D G PETRUS IN LIV CURL ET SEMGAL DUX
Rw.: Pod koroną na krzyżu burgundzkim dwie tarcze z Orłem i Pogonią.
W otoku: MON NOVA ARG DUC CURL AD NORMAM TAL ALB 1780
śr. 42,0 mm; w. 28,24 g Ag

JPiękna, kolorowa patyna.

stan 2+

edyny rocznik talara Piotra Birona. Rzadki w takim stanie zachowania.
CENA: 3 500 zł

Kopicki 4104; Davenport 1624; Plage 549; Gerbaszewski 7.1.1; H-Czapski 3410

207.

Trojak (3 grosze) 1598, Mitawa

Aw.: Głowa księcia w prawo.
W otoku: MONE – ARG – CVR
Rw.: Orzeł i Pogoń nad nimi nominał III.
Napis w trzech wierszach: GROS ARTR / DVCVM CV / ET SE, data 98
śr. 21,2 mm; w. 2,35 g Ag

stan 1-

K

sięstwo Kurlandii, Wilhelm Kettler 1587-1616.
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, oferowana przez nas to ciekawa odmiana bez kropek na awersie.

Wspaniały egzemplarz. Piękne detale i lustro na całej powierzchni.
KuW.98.1g (R4) (podobny)
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Powiązane z Polską
208.

Prusy, medal 1675, Fehrbellin

Aw.: Scena obrazująca przebieg bitwy.
W otoku: A DOMINO HOC FACTUM ET MIRABILE EST IN OCULIS NOSTRIS
Rw.: Piętnastowierszowy napis.
śr. 70,0 mm; w. 90,6 g Ag

stan 2

M

edal wykonany przez Johana Hohna w 1675 roku, upamiętniający wielkie zwycięstwo Fryderyka Wilhelma w bitwie
pod Fehrbellin 28 czerwca 1675 roku, w wojnie brandenbursko-szwedzkiej. Chociaż pod względem militarnym
zwycięstwo to nie miało wielkiego znaczenia, wywołało wielkie wrażenie w ówczesnym świecie.
Szwedzka armia, przez dziesiątki lat uważana za niezwyciężoną, doznała bezprzykładnej klęski. Armia Fryderyka Wilhelma
stała się rdzeniem przyszłej pruskiej armii, a dzień zwycięstwa pod Fehrbellin był świętem narodowym Niemiec aż do 1914 r.
Dzięki wygranej, Brandenburgia - Prusy ugruntowały swoje miejsce wśród potęg europejskich XVII wieku.

Ładny egzemplarz. Zachowane lustro mennicze.

Brockmann 225; Ossabitr 52; Slg. Henckel 2982
CENA: 3 000 zł
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Księstwo Warszawskie
209.

Dukat 1812 IB, Warszawa, NGC MS62+ (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Głowa księcia w prawo, z przewiązanymi wstążką włosami.
W otoku: FRID AVG REX SAX DVX VARSOV
Rw.: Pod koroną dwupolowa tarcza z orłem polskim i herbem Saksonii, opasana gałązkami palmy.
Przy koronie data 18-12. U dołu inicjały I-B (Jakub Benicke).
W otoku: AUREUS NUMMUS DUCAT VARSOV
śr. 22,0 mm; Au

W

1809 roku w Księstwie Warszawskim, po burzliwych początkach, nadszedł okres porządkowania
spraw gospodarczych i polityki monetarnej. Już rok później, w 1810 roku, przystępuje do pracy
mennica warszawska, która zaczyna bić monety miedziane, srebrne i złote. Monety złote wybijane
były na stopę dukatów holenderskich, co umożliwiało płatności międzynarodowe, a jednocześnie nawiązywało
do tradycji Rzeczpospolitej i czerwonych złotych – dukatów królewskich. Dukat był najwyższym nominałem
obowiązującym w Księstwie Warszawskim. Dukaty Księstwa w pięknych stanach zachowania występują bardzo
rzadko. Przez krótki okres istnienia Księstwa wyemitowano jedynie dukaty z datami 1812 i 1813. Najwyższa
nota gradingowa na świecie (NGC MS62+). Bardzo rzadka moneta w tym stanie zachowania.

Menniczy egzemplarz, wspaniale zachowane lustro i detale.

Kopicki 3703; Friedberg 68; Plage 117
CENA: 10 000 zł
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Księstwo Warszawskie

Talar 1812 IB, Warszawa

210.

Aw.: Głowa księcia Fryderyka Augusta z przewiązanymi wstążką włosami.
W otoku: FRID AVG REX SAX DVX VARSOV
Rw.: Ukoronowana dwupolowa tarcza z orłem polskim i herbem Saksonii,
opasana gałązkami palmy, przy koronie data 18-12
U dołu inicjały I. -B. i nominał TALAR.
śr. 38,0 mm; w. 22,94 g Ag
Davenport: 247; Kopicki 3701; Plage 115; H-Czapski 3470

211.

stan 2-

CENA: 1 000 zł

1/3 talara (2 złote) 1810 IS, Warszawa NGC MS64 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Głowa księcia Fryderyka Augusta w prawo z przewiązanymi wstążką włosami.
W otoku: FRID AVG REX SAX DVX VARSOV
Rw.: Ukoronowana dwupolowa tarcza z orłem polskim i herbem Saksonii,
opasana gałązkami palmy, przy koronie data 18-10,
u dołu inicjały I-S, poniżej nominał: 1/3 TALARA
śr. 28,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gardingowa na świecie w NGC MS64 i jedyny egzemplarz jaki przeszedł grading w NGC.
Bardzo rzadka moneta w takim stanie zachowania. Egzemplarz godny nawet najbardziej wyszukanych
kolekcji.

Piękny, menniczy, idealny egzemplarz.

Plage 108; Gumowski 2470; Kopicki 3695; Merseburger 2123
www.aukcjamonet.pl
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Księstwo Warszawskie
212.

5 groszy 1811 IS, Warszawa NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Ukoronowana dwupolowa tarcza z orłem polskim i herbem Saksonii, opasana gałązkami palmy.
Rw.: Napis w czterech wierszach: 5 / GROSZY / 1811 / I S (Jan Sztokman, mincerz warszawski).
śr. 19,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS63). Odmiana z napisem IS. Jako ciekawostkę można
potraktować, iż moneta została wybita na krążku wykonanym z innej monety − na powierzchni widać
pozostałości po pruskiej ''poprzedniczce''. Rzadkie w tak pięknym stanie zachowania.

Połysk menniczy na całej powierzchni monety.

Kopicki 3683; Plage 95; Parchimowicz 1003 a
CENA: 700 zł
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Księstwo Warszawskie
213.

Medal nagrodowy wagi 8 dukatów

VIRTVTI ET INGENIO (Męstwu i Zdolności)

Aw.: Głowa księcia Fryderyka Augusta w prawo z przewiązanymi wstążką włosami.
Pod szyją inicjały medaliera HŒ
W otoku: FRIDERICVS AVGVSTVS D G REX SAX DVX VARSAV
Rw.: Siedząca bogini Pallas w hełmie greckim z wieńcem w wyciągniętej dłoni.
U góry dewiza: VIRTVTI ET INGENIO
śr. 36,0 mm; 27,69 g Au
stan 1-/2+

W

Księstwie Warszawskim medale nagrodowe wybijano w latach 1809-1813. Bito dwa rodzaje; z napisem
BENE MERENTIBVS – te przeznaczone były dla urzędników cywilnych, oraz z napisem VIRTVTI –
otrzymywały je osoby związane z tworzeniem armii i przemysłu wojennego.
Księstwo Warszawskie zostało utworzone w 1807 roku, decyzją traktatu w Tylży, zawartego pomiędzy
Napoleonem a Aleksandrem I. Na jego władcę wyznaczono Fryderyka Augusta, króla saskiego, potomka
rodu Wettinów, panującego w Polsce w XVIII w. Księstwo było związane unią personalną z Saksonią, ale pod
protektoratem francuskim. Król Saksonii posiadał inicjatywę prawodawczą. Jednak polityka zewnętrzna
nadzorowana była przez rezydenta francuskiego. Medale nagradzały urzędników i osobistości polskie
powiązane z dworem Fryderyka Augusta. Książę mianował, tylko przed nim odpowiedzialnych, członków
Rady Ministrów oraz Rady Stanu. Ministrem Wojny był książę Józef Poniatowski, bratanek króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Księstwo Warszawskie formalnie istniało do 1815 roku, ale przez dwa ostatnie lata
było okupowane przez wojska rosyjskie, stąd medale mogły być wybijane jedynie pomiędzy 1809 a 1813 rokiem.
Medal wybito w Dreźnie w latach 1809-1810. Jego autorem jest Karol Wilhelm Hoeckner (sygnujący skrótem
HOE, lub tylko całym nazwiskiem). Po roku 1810 większość zleceń medalierskich otrzymywał już jego syn,
Fryderyk Hoeckner, sygnujący medale pełnym nazwiskiem HOECKNER F.
Medale nagrodowe odbite w złocie są niezwykle rzadkie. Niestety nie zachowały się żadne spisy osób
nagrodzonych, nie wiadomo też ile takich medali mogło powstać. Zapewne nie więcej niż kilka, z uwagi na
bardzo krótki czas istnienia Księstwa. Medale złote były nadawane każdego roku. Jak się wydaje były to tylko
pojedyncze nadania. Równie ograniczona była liczba osób otrzymujących jego srebrne wersje.
Ciekawa jest ikonografia medalu. Wyobrażono na niej postać Pallas z wyciągniętą dłonią z wieńcem,
którym umownie dekoruje nagrodzonego. Ciekawy jest też zestaw dwu cnót: dosłownie wyrażonych w słowach:
męstwu i zdolności, ale w całym kontekście można znaczenie rozszerzyć, jako że słowo virtuti ma w tej dewizie
dodatkowe znaczenie: Cnocie (odwadze) i Zdolności (bo Virtus przynależny jest Atenie, tutaj zestawiono go
z postacią Pallas).
Medal nie jest notowany w żadnym polskim zbiorze publicznym, nie było go też w kolekcji Z. Chełmińskiego
i E. Hutten Czapskiego. Bardzo rzadki egzemplarz, rarytas na rynku numizmatycznym.

Wspaniale zachowane detale. Drobne skazy w tle.
Ampach(1834) 15601; A. M. Engelhardt (1888) poz. 1760, ale tam bity w srebrze
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Zamość
214.

2 złote 1813, Zamość

Aw.: W polu napis w trzech wierszach, pod napisem granat z zapalonym lontem:
MONETA / W OBLEZENIU / ZAMOSCIA
Rw.: Wieniec z gałązek laurowych w środku 2 / ZLOTE / 1813
W otoku: BOZE DOPOMOZ WIERNYM OYCZYZNIE
śr. 28,0 mm; w. 7,52 g Ag

M

stan 1-

oneta praktycznie niespotykana w takim stanie zachowania, w pełni czytelna. Bardzo rzadki egzemplarz.
Na rewersie napis otokowy wybity drobną czcionką. Dwuzłotówki wybijano ze sreber kościelnych,
zarekwirowanych na polecenie dowódcy obrony Zamościa, generała Maurycego Hauke. W obiegu były
praktycznie przez jeden dzień, bowiem zaraz po ich wybiciu twierdza została poddana armii rosyjskiej. Do
bicia miedzianych szóstaków wykorzystano sześciokrajcarówki austriackie. Po zeszlifowaniu reliefów awersu
i rewersu, na tak przygotowanych krążkach, odciśnięto stemple. Stąd charakterystyczny wieniec na rancie,
ślady pilników i resztki poprzedniego rysunku. Moneta z przedwojennej kolekcji, stary numer inwentarzowy
67 napisany tuszami.

Zachowana duża ilość połysku menniczego. Wspaniałe detale.
Kopicki 8450; Plage 125; Parchimowicz 1013; Berezowski 125

215.

CENA: 3 000 zł

2 złote 1813, Zamość

Aw.: W polu napis w trzech wierszach, pod napisem granat z zapalonym lontem:
MONETA / W OBLEZENIU / ZAMOSCIA
Rw.: Wieniec z gałązek laurowych w środku 2 / ZLOTE / 1813
W otoku: BOZE DOPOMOZ WIERNYM OYCZYZNIE
śr. 27,0 mm; w. 7,84 g Ag

B

stan 2-

ardzo rzadka odmiana z dużymi literami otokowymi. Błąd w słowie "OYCZYZNIE" – błędnie nabita litera N.

Plage 123; Parchimowicz 1013; H-Czapski 3489; Berezowski 514

184

CENA: 2 000 zł

Zamość
216.

6 groszy 1813, Zamość PCGS XF45
z napisem otokowym

Aw.: W polu napis w czterech wierszach: PIENIĄDZ / W OBLEZENIU / ZAMOSCIA / 1813
Rw.: Nominał 6 / GROSZY, poniżej dwie gałązki.
W otoku: BOŻE DOPOMÓŻ WIERNYM OYCZYZNIE
śr. 32,0 mm; miedź

W

spaniale zachowany egzemplarz jak na monetę z okresu oblężenia Zamościa. Bardzo wysoka ocena PCGS
(XF45). Druga najwyższa nota na świecie w PCGS. Moneta bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Odmiana z napisem otokowym.

Kopicki 8448; Plage 121; H-Czapski 3490; Berezowski 509; Parchimowicz 1010

217.

CENA: 2 000 zł

6 groszy 1813, Zamość
bez napisu otokowego

Aw.: W polu napis w czterech wierszach: PIENIĄDZ / W OBLEZENIU / ZAMOSCIA / 1813
Rw.: Nominał 6 / GROSZY, poniżej dwie gałązki.
śr. 33,0 mm; w. 11,87 g miedź
stan 1/1-

E

kstremalnie rzadki numizmat, odmiana bez napisu otokowego. Wyjątkowo rzadko spotykany w tym stanie
zachowania. Zdecydowanie jeden z najładniejszych dostępnych na rynku egzemplarzy.

Wspaniałe detale. Delikatna patyna. Gabinetowy egzemplarz.
Plage 120; Bitkin 9 (R3); Berezowski 130

CENA: 5 000 zł

185

Powstanie Listopadowe

lot 218
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218.

Dukat 1831, odmiana bez kropki NGC MS61 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Stojący rycerz z mieczem i pękiem strzał.
W tle data 1831, w otoku napis, pochodnia i orzeł polski.
Rw.: W kwadracie z ornamentami napis w czterech wierszach.
śr. 21,0 mm; Au

Z

decydowanie najrzadsza moneta Powstania Listopadowego. Odmiana bez kropki przy pochodni.
Moneta tylko kilkakrotnie występowała w handlu. Najwyższa nota gradingowa na świecie.
Firmy NGC i PCGS nie odróżniają typów, klasyfikują wszystkie dukaty z 1831 roku do
jednej kategorii, jednak na podstawie notowań tej monety - MS61 jest to najwyższy znany MS.
Piękny menniczy egzemplarz, ze starej przedwojennej kolekcji.
Porównując inne dukaty z 1831 roku które sprzedawaliśmy w gradingach ten prezentuje się wyjątkowo pięknie.
Lustro mennicze na całej powierzchni, brak uderzeń w polu, wyłącznie mikroryski od strony awersu - niewątpliwie
najładniejszy egzemplarz dostępny na rynku, potwierdzony notą NGC MS61 (bardzo rygorystyczna ocena).

Kopicki 2750; Plage 270; Berezowski 37,5; Parchimowicz 1059 b
CENA: 5 000 zł
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219.

Dukat 1831, odmiana z kropką przed pochodnią

Aw.: Stojący rycerz z mieczem i pękiem strzał.
W tle data 1831, w otoku napis, pochodnia i orzeł polski.
Rw.: W kwadracie z ornamentami napis w czterech wierszach.
śr. 21,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 1/1-

Piękny egzemplarz. Zachowane lustro mennicze. Drobne ryski w tle.
Kopicki 2750; Plage 270; Parchimowicz 1059a; Berezowski 37,5; H-Czapski 3659 (R)

220.

CENA: 3 000 zł

Dukat 1831, odmiana z kropką po pochodni

Aw.: Stojący rycerz z mieczem i pękiem strzał.
W tle data 1831, w otoku napis, pochodnia i orzeł polski.
Rw.: W kwadracie z ornamentami napis w czterech wierszach.
śr. 21,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2-

Bardzo ładny egzemplarz. Nieznaczne przetarcia najwyższych punktów reliefu.
Kopicki 2750 (R1); Plage 271; Parchimowicz 1059; Berezowski 531
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221.

5 złotych 1831, Warszawa

Aw.: Pod koroną dwupolowa tarcza z Orłem i Pogonią.
U góry napis: KROLESTWO POLSKIE
Rw.: W wieńcu: 5 / ZŁOT / POL, w splocie inicjały K G (Karol Gronau).
W otoku: 17 211/625 Z GRZYW CZYST KOL ROKU 1831
śr. 31,0 mm; w. 15,47 g Ag

stan 2-

Rysy w tle.
CENA: 1 000 zł

Kopicki 2749; Parchimowicz 1058; Plage 272; Bitkin 2 (R)

222.

5 złotych 1831, Warszawa (bez kreski ułamkowej)

Aw.: Pod koroną dwupolowa tarcza z Orłem i Pogonią.
U góry napis: KROLESTWO POLSKIE
Rw.: W wieńcu: 5 / ZŁOT / POL, w splocie inicjały K G (Karol Gronau)
W otoku: 17 211 625 (bez kreski ułamkowej) Z GRZYW CZYST KOL ROKU 1831
śr. 31,0 mm; w. 15,76 g Ag

stan 2+

B

ardzo rzadka odmiana BEZ KRESKI UŁAMKOWEJ w napisie otokowym. Sporadycznie pojawiający sie na
rynku. Bardzo adny egzemplarz. Wspaniały detal i zachowane lustro mennicze.

Plage 272; Bitkin 3; H-Czapski 3660; Berezowski 530
www.aukcjamonet.pl
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223.

2 złote 1831, Warszawa, NGC MS64

Aw.: Pod koroną dwupolowa tarcza z Orłem i Pogonią.
U góry napis: KROLESTWO POLSKIE
Rw.: W wieńcu: 2 / ZŁOTE / POL, w splocie inicjały K G
W otoku: 43 43/125 Z GRZYW CZYST KOL ROKU 1831
śr. 25,0 mm; Ag

M

oneta w amerykańskim gradingu NGC. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Bardzo rzadki
numizmat w takim stanie zachowania.

Moneta w pięknej, kolorowej patynie. Wspaniale zachowany egzemplarz. Najładniejszy, naturalny
kolor patyny jaki widzieliśmy.

Plage 273; Bitkin 4; Parchimowicz 1057 a
CENA: 3 000 zł
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224.

Kubek pamiątkowy
zdobiony monetami z Powstania Listopadowego

U

nikalna pamiątka patriotyczna wykonana w epoce lub tuż po upadku powstania: przed 1842 r. Srebro
próby 750, wewnątrz złocone ogniowo. Wymiary: wysokość – 114 mm; średnica stopki – 57-58 mm;
średnica wylewu – 83-85 mm. Kraków, złotnik Stanisław Westwalewicz (czynny w latach 1821-1842).
Kubek, o brzuścu bogato grawerowanym, w którym osadzono monety powstańcze emisji 1831 r. Od strony
zewnętrznej widoczne są awersy monet, a od strony wewnętrznej ich rewersy. W brzuścu osadzono monety:
3 grosze, 10 groszy, 2 złote oraz dukat. W denku osadzona moneta 5 złotych.
Bardzo wczesny, popowstaniowy obiekt patriotyczny. Wysokiej klasy polski wyrób złotniczy, wykonany
jednostkowo, UNIKAT.

śr. podstawy 39 mm; śr. kielicha 45 mm; wys. 59 mm

CENA: 3 500 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

191

Powstanie Listopadowe
225.

Kielich patriotyczny z 1846 r.
zdobiony monetami z Powstania Listopadowego

U

nikalny, piękny kubek o klasycystycznych proporcjach. Jest on wysadzany monetami z herbami Polski
i Litwy, a bitymi w czasie Powstania Listopadowego w 1831 roku. Naczynie jest ozdobione renesansowym
orłem zygmuntowskim w wersji wawelskiej oraz rymowaną sentencją o treści "Dawna wyrocznia
Lecha Niebo nam ogłasza. Polacy! to nasz Orzeł, ta Ziemia jest nasza". Kubek ten będący pamiątką, związaną
z okresem walk o niepodległość posiada pewną tajemnicę. Po odkręceniu kryzy, denka ukazuje się maleńki
schowek niejako podwójne dno. Być może naczynie było używane przez kogoś z członków Wielkiej Emigracji
po Powstaniu Listopadowym i być może schowek ten służył do przechowywania ziemi ojczystej, o której mowa
jest w dwuwierszu. Kubek powstał w 1846 roku w pracowni Karola Friedleina, wybitnego mistrza krakowskiego
epoki klasycyzmu i ilustruje charakterystyczną dla okresu rozbiorowego produkcje artystyczną przenoszącą
wartości i symbole narodowe. Jest to doskonały przykład wysokiej klasy oprawy artystycznej monet z Powstania
Listopadowego z 1831 roku, świadczący o wyjątkowym guście i postawie patriotycznej właściciela.
Na zewnętrznej stronie kubka punca Krakowa z numerem, po odkręceniu denka, widoczne punce:
12 w kwadracie, oznaczająca srebro 12 łutowe – tj. próby 750 oraz podłużna punca z inicjałem imienia i pełnym
nazwiskiem złotnika: Friedlein.
Wysokiej klasy polski wyrób złotniczy, wykonany jednostkowo, UNIKAT. Przepięknie zachowany.

śr. podstawy 44 mm; śr. kielicha 65 mm; wys. 79 mm
CENA: 4 000 zł
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Królestwo Polskie, Aleksander l
226.

Król Polski 1815-1825; Car Rosji 1801-1825

50 złotych 1818 IB, Warszawa

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B, poniżej data.
W otoku od lewej: 26 Z GRZ CZ KOL *18-18* 50 ZŁOT POLSK
śr. 24,0 mm; w. 9,79 g Au

stan 2+

RWspaniale zachowane detale. Intensywny blask menniczy.
zadka moneta w takim stanie zachowania.

Kopicki 2736; Friedberg 105; Plage 2; Bitkin 805 (R); Berezowski 80; Parchimowicz 1050 b

CENA: 10 000 zł

50 złotych 1819 IB, Warszawa

227.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B, poniżej data.
W otoku od lewej: 26 Z GRZ CZ KOL *18-19* 50 ZŁOT POLSK
śr. 23,0 mm; w. 9,77 g Au

stan 3-

BManipulacje na rancie.

ardzo rzadka odmiana z rozłożonym ogonem orła carskiego.

Kopicki 2738; Friedberg 105; Plage 3 (R2); Bitkin 806 (R); Berezowski 80; Parchimowicz 1051 a
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Królestwo Polskie, Aleksander l
228.

Król Polski 1815-1825; Car Rosji 1801-1825

50 złotych 1820 IB, Warszawa

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B, poniżej data.
W otoku od lewej: 26 Z GRZ CZ KOL *1820* 50 ZŁOT POLSK
śr. 24,0 mm; w. 9,78 g Au

stan 2-

R

zadka moneta w takim stanie zachowania.

Egzemplarz w pięknej czerwonawej patynie i z lustrem menniczym. Moneta bez justunku.

Bitkin 808 (R1); Plage 5; Kopicki 2739; H-Czapski 6036
CENA: 20 000 zł
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Królestwo Polskie, Aleksander l

Król Polski 1815-1825; Car Rosji 1801-1825

50 złotych 1822 IB, Warszawa

229.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B, poniżej data.
W otoku od lewej: 26 Z GRZ CZ KOL *1822* 50 ZŁOT POLSK
śr. 24,0 mm; w. 9,77 g Au

stan 1-/2+

B

ardzo rzadki rocznik. Nakład tylko 1610 egzemplarzy. Sporadycznie występująca w handlu w tak pięknym
stanie zachowania.

Bardzo ładny egzemplarz z subtelną patyną.

Kopicki 2741; Friedberg 107; Plage 7; Bitkin 810 (R1); Berezowski 90; Parchimowicz 1051d

CENA: 20 000 zł

25 złotych 1817 IB, Warszawa

230.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B, poniżej data.
W otoku: 52 Z GRZ CZ KOL *18-17* 25 ZŁOT POLSKI
śr. 19,0 mm; w. 4,89 g Au
stan 3
Drobne ryski w tle.
Kopicki 2723; Friedberg 106; Plage 11; Bitkin 812 (R); Berezowski 40; Parchimowicz 1047 a
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Królestwo Polskie, Aleksander l

Król Polski 1815-1825; Car Rosji 1801-1825

10 złotych 1820, Warszawa

231.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 18-20, u dołu inicjały I-B
W otoku: 10 ZŁOTYCH POLSKICH – Z SREBRA KRAIOWEGO
śr. 39,0 mm; w. 31,03 g Ag
stan 2+

B

ardzo rzadka moneta w tym stanie zachowania. Sporadycznie notowana w tak dobrym stanie zachowania.

Przepiękny egzemplarz w starej, kolorowej patynie.
Kopicki 2715; Davenport 248; Plage 23; Bitkin 819 (R); Berezowski 25; Parchimowicz 1041 a

CENA: 8 000 zł

10 złotych 1821, Warszawa

232.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 18-21, u dołu inicjały I-B
W otoku: 10 ZŁOTYCH POLSKICH – Z SREBRA KRAIOWEGO
śr. 39,0 mm; w. 30,97 g Ag

stan 3/3-

Drobne uderzenia w tle.
Kopicki 2716; Davenport 248; Plage 24; Bitkin 820 (R); Berezowski 25; Parchimowicz 1041 b
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Królestwo Polskie, Aleksander l

Król Polski 1815-1825; Car Rosji 1801-1825

10 złotych 1822, Warszawa

233.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 18-22, u dołu inicjały I-B
W otoku: 10 ZŁOTYCH POLSKICH – Z SREBRA KRAIOWEGO
śr. 39,0 mm; w. 30,84 g Ag

stan 3

Ładne lustro mennicze. Delikatna patyna.
Kopicki 2717; Davenport 248; Plage 25 (R); Bitkin 821 R; Berezowski 30; Parchimowicz 1041 c

CENA: 7 000 zł

10 złotych 1825, Warszawa

234.

Aw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CESARZ SA W ROS KRÓL POLSKI
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 18-25, u dołu inicjały I-B
W otoku: 10 ZŁOTYCH POLSKICH – Z SREBRA KRAIOWEGO
śr. 39,0 mm; w. 31,08 g Ag

stan 2-/3+

M

oneta wybita w nieznanym nakładzie. Bardzo rzadki rocznik.

Delikatna wada blachy. Bardzo ładnie szachowany egzemplarz w patynie.
Plage 28 (R1); Bitkin 824; Kopicki 2720; H-Czapski 3583; Berezowski 628
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Królestwo Polskie, Mikołaj l

Król Polski 1825-1831; Car Rosji 1825-1855

lot 235
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Królestwo Polskie, Mikołaj l
235.

Król Polski 1825-1831; Car Rosji 1825-1855

10 złotych 1827 FH, Warszawa
ex. Kałkowski collection

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 1827, u dołu inicjały F-H. 10 ZŁOTYCH POLSKICH
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 40,0 mm; w. 31,16 g Ag

stan 1-

O

gromnej rzadkości moneta wybita w nakładzie zaledwie 123 egzemplarzy. Najrzadszy rocznik XIXwiecznej dziesięciozłotówki. Numizmat godny najlepszych kolekcji. Doskonała proweniencja − pochodzi
ze zbioru Tadeusza Kałkowskiego. Jeden z najładniejszych egzemplarzy dostępnych na rynku.

Wyśmienity egzemplarz. Stara kolorowa patyna i zachowane lustro mennicze.

Kopicki 2722; Davenport 249; Plage 30; Bitkin 984 (R2); H-Czapski 3612; Berezowski 140;
Parchimowicz 1042 b
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Królestwo Polskie, Mikołaj l
236.

Król Polski 1825-1831; Car Rosji 1825-1855

5 złotych 1829 FH, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 1829, u dołu inicjały F-H. 5 ZŁOTYCH POLSKICH
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 31,0 mm; w. 15,58 g Ag
stan 2/2+
Wspaniała delikatna patyna. Awers monety po prostu idealny, wyłącznie delikatny justunek;
niestety na rewersie wada blachy na twarzy cara
CENA: 1 000 zł

Plage 37; Bitkin 985; Kopicki 2707; H-Czapski 3634

237.

5 złotych 1830 KG, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 1830, u dołu inicjały K-G. 5 ZŁOTYCH POLSKICH
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 31,0 mm; w. 15,51 g Ag
stan 2
Egzemplarz justowany. Piękna, kolorowa, wiekowa patyna.
Plage 39; Bitkin 987; Kopicki 2709; H-Czapski 3640
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Królestwo Polskie, Mikołaj l

Król Polski 1825-1831; Car Rosji 1825-1855

5 złotych 1832 FH, Warszawa

238.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 1832, u dołu inicjały F-H. 5 ZŁOTYCH POLSKICH
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 31,0 mm; w. 15,62 g Ag
stan 2

R

zadka odmiana z zakręconą cyfrą 2 w dacie.

Kopicki 2711; Plage 41; Bitkin 989; Parchimowicz 1039 e; Kopicki 2711

239.

CENA: 1 000 zł

5 złotych 1833 KG, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 1833, u dołu inicjały K-G. 5 ZŁOTYCH POLSKICH
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 31,0 mm; w. 15,39 g Ag
stan 1Piękny egzemplarz w starej, kolorowej patynie. Wspaniale zachowana pięciozłotówka. Bardzo rzadka
w takim stanie zachowania.
Plage; 42; Bitkin 990; Kopicki 2712; H-Czapski 3675
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Królestwo Polskie, Mikołaj l

Król Polski 1825-1831; Car Rosji 1825-1855

5 złotych 1834 IP, Warszawa

240.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim. Po bokach korony data 1834, u dołu inicjały I-P. 5 ZŁOTYCH POLSKICH
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KROL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 31,0 mm; w. 15,42 g Ag

stan 2/2+

Wada mennicza blachy na twarzy cara. Ładnie zachowane detale monety.
Plage 44; Bitkin 992; Kopicki 2714; H-Czapski 3680

241.

CENA: 1 000 zł

1 złoty 1830 FH, Warszawa

Aw.: W wieńcu dębowym nominał i data 1/ZŁO POL/1830, w splocie F–H (Fryderyk Hunger).
W otoku: MIKOŁAY I CES WSZ ROSSYI KRÓL POLSKI PANUIĄCY
Rw.: Głowa cara w prawo.
W otoku: ALEXANDER I CES ROS WSKRZESICIEL KRÓL POLS 1815
śr. 22,0 mm; w. 4,60 g Ag

stan 1

R

zadki egzemplarz w takim stanie zachowania.

Piękny menniczy egzemplarz. Wspaniały blask menniczy.
Plage 73; Bitkin 999; Kopicki 2681; H-Czapski 3642
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Polska XlX w.
242.

3 ruble = 20 złotych 1834 ПД, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu inicjały П-Д (Paweł Daniłow).
Rw.: Napisy, nominał i data 1834
śr. 19,0 mm; w. 3,91 g Au

stan 2/2-

Bardzo świeże lustro mennicze. Bardzo ładny egzemplarz, delikatne ryski w tle.
Kopicki 9461; Friedberg 111; Bitkin 1075; Parchimowicz 1046 b; Berezowski 35; Plage 299

243.

CENA: 3 500 zł

3 ruble = 20 złotych 1836 ПД, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu inicjały П-Д
Rw.: Napisy, nominał i data 1836
śr. 19,0 mm; w. 3,90 g Au

stan 2-

Ładny egzemplarz. Przetarte najwyższe elementy monety.
Kopicki 9465; Friedberg 111; Plage 303; Bitkin 1077; Parchimowicz 1046 f; Berezowski 30
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Polska XlX w.

lot 244
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Polska XlX w.
244.

3 ruble = 20 złotych 1837 MW, Warszawa NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery M-W
Rw.: Napisy, nominał i data 1837
śr. 19,0 mm; Au

M

oneta wybita w mennicy warszawskiej w nakładzie tylko 423 egzemplarzy. Najwyższa nota gradingowa
na świecie (NGC MS63). Numizmat w tak wyśmienitym stanie zachowania występuje po raz pierwszy
w historii – na aukcjach światowych występowała tylko trzy razy i w zdecydowanie gorszych stanach
zachowania. Moneta unikalna w takim stanie zachowania.

Piękny, menniczy egzemplarz, idealne detale i lustro na całej powierzchni.

Kopicki 9467; Friedberg 111; Plage 305; Bitkin 1078; Parchimowicz 1046 h; Berezowski 30
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Polska XlX w.
245.

3 ruble = 20 złotych 1837 ПД, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu inicjały П-Д
Rw.: Napisy, nominał i data 1837
śr. 19,0 mm; w. 3,91 g Au
stan 2
Wspaniale zachowane detale monety. Delikatna wada blachy.
Kopicki 9467; Friedberg 111; Plage 305; Bitkin 1078; Parchimowicz 1046 h; Berezowski 30

246.

CENA: 3 500 zł

3 ruble = 20 złotych 1838 ПД, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu inicjały П-Д
Rw.: Napisy, nominał i data 1838
śr. 19,0 mm; w. 3,87 g Au

stan 2

Bardzo ładna prezencja. Lustro mennicze.
Friedberg 111; Plage 307; Bitkin 1079
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Polska XlX w.
247.

3 ruble = 20 złotych 1840 АЧ, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu inicjały А-Ч
Rw.: Napisy, nominał i data 1840
śr. 19,0 mm; w. 3,85 g Au

stan 2-

B

ardzo rzadki egzemplarz, tylko kilka razy notowany na aukcjach. Moneta wybita w nakładzie zaledwie
5473 szt.

Egzemplarz z delikatną patyną. Bardzo ładnie zachowany jak na tak rzadką monetę.

Plage 311; Bitkin 1081 (R2)
CENA: 10 000 zł
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Polska XlX w.
248.

1 1/2 rubla = 10 złotych 1833 НГ, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery И-Г (Nikolai Grachev).
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał oraz data 1833
śr. 40,0 mm; w. 31,04 g Ag
stan 2Piękna, kolorowa patyna. Bardzo ładny egzemplarz.
Kopicki 9440; Plage 313; Bitkin 1084; Parchimowicz 1043 a; Berezowski 10

249.

CENA: 1 000 zł

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1834 НГ, Petersburg

śr. 40,0 mm; w. 30,97 g Ag

stan 3+/2-

R

zadszy rocznik, sporadycznie pojawiający się na aukcjach.

Drobne skazy w polu. Ładny egzemplarz.
Kopicki 9441; Davenport 284; Bitkin 1086; Berezowski 15; Parchimowicz 1043 b

250.

CENA: 1 000 zł

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1835 MW, Warszawa

śr. 40,0 mm; w. 30,59 g Ag

stan 3+

R

zadka moneta z Mennicy Warszawskiej.

Kopicki 944; Plage 320; Bitkin 1131 (R); Davenport 284; Berezowski 15; Parchimowicz 1043
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Polska XlX w.

lot 252

lot 253
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Polska XlX w.
251.

1 1/2 rubla = 10 złotych 1835 НГ, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery Н-Г
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1835
śr. 40,0 mm; w. 30,65 g Ag
stan 1-/2+

MPiękny egzemplarz, wspaniałe lustro mennicze.

oneta rzadko spotykana w takim stanie zachowania.

Kopicki 944; Plage 323; Bitkin 1088; Parchimowicz 1043 c

252.

CENA: 2 000 zł

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 MW, Warszawa

śr. 40,0 mm; w. 31,51 g Ag

stan 3+/2-

O

dmiana z małymi cyframi daty. Rzadki egzemplarz.

Kopicki 9448; Plage 325; Bitkin 1132; Parchimowicz 1043 f

253.

CENA: 1 000 zł

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 MW, Warszawa

śr. 40,0 mm; w. 31,42 g Ag

stan 2-/3+

O

dmiana z dużymi cyframi daty. Rzadki egzemplarz.

Plage 326; Bitkin 1132
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Polska XlX w.
254.

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1836 НГ, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery Н-Г
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1836
śr. 40,0 mm; w. 31,20 g Ag
stan 2/2+

MPiękna stara patyna. Bardzo ładny egzemplarz.

oneta ze starej kolekcji. Na rewersie zapisany piórem numer inwentarzowy.

Kopicki 9449; Plage 328; Bitkin 1089; Parchimowicz 1043 e

255.

CENA: 1 000 zł

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1837 НГ, Petersburg

śr. 40,0 mm; w. 31,20 g Ag

stan 2+

RMoneta w delikatnej patynie. Bardzo ładna prezencja.

zadki rocznik z mennicy petersburskiej, sporadycznie pojawiający się na aukcjach.
CENA: 2 000 zł

Kopicki 9451; Plage 334; Bitkin 1091 (R1); Parchimowicz 1043 g

256.

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1838 MW, Warszawa

śr. 40,0 mm; w. 30,86 g Ag

stan 3+

R

zadka moneta. Rocznik sporadycznie pojawiający sie w handlu. W Polsce notowana zaledwie kilka razy.

Kopicki 9452; Plage 335; Bitkin 1134 (R2); Parchimowicz 1043 i
www.aukcjamonet.pl
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Polska XlX w.

lot 257

212
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Polska XlX w.
257.

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1838 НГ, Petersburg
RZADKOŚĆ

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery И-Г
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1838
śr. 40,0 mm; w. 31,18 g Ag

stan 2-

N

ajrzadsza dziesięciozłotówka polsko-rosyjska wybita w nakładzie zaledwie kilku egzemplarzy. Ekstremalnie
rzadko pojawiająca się w handlu. Po raz drugi na aukcji w Polsce, pierwszy egzemplarz na Aukcji 2
Antykwariatu Numizmatycznego Pawła Niemczyka, w okołomenniczym stanie zachowania, osiągnął
cenę 240 000 złotych. Moneta ze starej przedwojennej kolekcji monet XIX wiecznych.

Bardzo ładny egzemplarz. Stara, ciemna patyna.

Kopicki 9453; Davenport 284; Bitkin 1092; Berezowski 300; Parchimowicz 1043
CENA: 30 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Polska XlX w.
258.

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1839 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1839
śr. 40,0 mm; w. 30,87 g Ag
stan 2-

R

ocznik 1839 z mennicy warszawskiej pojawia się w handlu sporadycznie. Rzadka moneta.

Ładna patyna.
Kopicki 9454; Plage 337; Bitkin 1135 (R1); Parchimowicz 1043 k

259.

CENA: 1 500 zł

1 1/2 Rubla = 10 złotych 1841 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1841
śr. 40,0 mm; w. 30,28 g Ag
stan 2/2Ładny egzemplarz. Patyna. Bardzo dobre detale.
Kopicki 9458; Plage 341; Bitkin 1137 (R); Parchimowicz 1043 m
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Polska XlX w.

3/4 rubla = 5 złotych 1841 MW, Warszawa

260.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1841
śr. 33,0 mm; w. 15,31 g Ag
stan 1-/2+

BMoneta z bardzo świeżym lustrem menniczym. Kolorowa patyna.
ardzo rzadki numizmat w takim stanie zachowania.

Kopicki 9438; Plage 368; Bitkin 1149; Parchimowicz 1040 p

CENA: 1 500 zł

30 kopiejek = 2 złote 1834 MW, Warszawa

261.

śr. 26,0 mm; w. 6,21 g Ag

stan 2

JEgzemplarz w starej patynie. Ładnie zachowany.
edna z najrzadszych monet polskich XIX-go wieku.

Kopicki 9415; Plage 371 (R); Bitkin 1151 (R1); Parchimowicz 1037a

CENA: 3 000 zł

262. 30 kopiejek = 2 złote 1835 MW, Warszawa NGC MS61

śr. 26,0 mm; Ag
Menniczy egzemplarz. Wysoka ocena NGC. Moneta rzadko spotykana
w tak doskonałym stanie i z notą MS.
Kopicki 9416; Plage 372; Bitkin 1152; Parchimowicz 1037 b
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Polska XlX w.
263.

30 kopiejek = 2 złote 1840 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym w płaszczu. U dołu litery M-W
Rw.: Napisy, nominał i data 1840
śr. 26,0 mm; w. 6,16 g Ag
stan 2Stara ciemna patyna.
Kopicki 9421; Plage 379; Bitkin 1160; Parchimowicz 1073 g

264.

CENA: 1 500 zł

25 kopiejek = 50 groszy 1843 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym. Św. Jerzy w płaszczu. U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1843
śr. 24,5 mm; w. 5,28 g Ag
stan 2/2+
Bardzo ładna prezencja monety. Wspaniale zachowane detale i patyna.
Kopicki 9478; Plage 382; Bitkin 1249 (R); Parchimowicz 1032 b
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Polska XlX w.

265. 25 kopiejek = 50 groszy 1846 MW, Warszawa NGC MS64
(MAX) najwyższa nota gradingowa na świecie

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym bez płaszcza. U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1846
śr. 24,5 mm; Ag

N

ajwyższa nota gradingowa na świecie.

Kopicki 9488; Plage 385; Bitkin 52; Parchimowicz 1033 e

266.

CENA: 2 500 zł

25 kopiejek = 50 groszy 1847 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym bez płaszcza. U dołu litery M-W
Rw.: Napisy, nominał i data 1847
śr. 24,5 mm; w. 5,10 g Ag
stan 1Moneta z wspaniałą, stara patyną. Pięknie zachowane detale. Dużo połysku menniczego w tle.
Bardzo rzadka w tak znakomitym stanie zachowania.
Kopicki 9489; Plage 386; Bitkin 1253; Parchimowicz 1033 f
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Polska XlX w.
267.

20 kopiejek = 40 groszy 1844 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym bez płaszcza. U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał oraz data 1844
śr. 22,0 mm; w. 4,12 g Ag
stan 1/1-

M

oneta ze świeżego stempla o wyglądzie monety lustrzanej. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.
Rzadki rocznik.

Kopicki 9479; Plage 391; Bitkin 1258 (R); Parchimowicz 1032 c

268.

CENA: 2 500 zł

20 kopiejek = 40 groszy 1848 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym bez płaszcza. U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał oraz data 1848
śr. 22,0 mm; w. 4,13 g Ag
stan 2/2-

B

ardzo rzadki rocznik, sporadycznie występujący na aukcjach.

Bardzo ładny egzemplarz.
Kopicki 9482; Plage 394; Bitkin 1261; Parchimowicz 1032 f

218

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

CENA: 1 500 zł
tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Polska XlX w.
269.

3 grosze 1827 IB, Warszawa Z MIEDZI KRAIOWEY

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-B
Rw.: Napis w czterech wierszach: 3 / GROSZE / POLSKIE / 1827
W otoku: Z ZMIEDZI KRAIOWEY
śr. 25,0 mm; w. 8,63 g miedź
stan 1/1-

M

onety z MIEDZI KRAIOWEY z tego rocznika na rynku kolekcjonerskim występują niezwykle rzadko.

Piękny egzemplarz, drobne ryski przy koronie. Wspaniała prezencja. Lustro mennicze na całej
powierzchni.
Bitkin 1027; Plage 165; Parchimowicz 1021 b; Iger KK.27.1.a

CENA: 2 000 zł

3 grosze 1827 FH, Warszawa

270.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały F-H
Rw.: Napis w czterech wierszach: 3 / GROSZE / POLSKIE / 1827
śr. 25,0 mm; w. 8,87 g miedź
stan 1-

R

zadszy rocznik, nieczęsto pojawiający się na rynku numizmatycznym.

Piękny egzemplarz. Wspaniała prezencja. Ryski w tle. Lustro mennicze.
Plage 168; Iger KK.27.3.a; Bitkin 1030; Parchimowicz 1020 c
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Polska XlX w.

3 grosze 1835 IP, Warszawa

271.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały I-P
Rw.: Napis w czterech wierszach: 3 / GROSZE / POLSKIE / 1835
śr. 25,0 mm; w. 8,65 g miedź
stan 1-

R

zadkie.

Pięknie zachowane detale. Bardzo ładna prezencja. Drobne ryski w tle.
Berezowski 10 zł; Iger KK.35.1.a (R4); Plage 179; Parchimowicz 1020 p

CENA: 2 000 zł

3 grosze 1839 MW, Warszawa

272.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z mała tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych napis: 3 / GROSZE / 1839
śr. 25,0 mm; w. 9,0 g miedź
stan 1Menniczy egzemplarz w pięknej, jednolitej, brązowej patynie. Drobne ryski w tle.
Plage 190; Iger KK 39.1.c (R3); Kopicki 9368; Parchimowicz 1023 a
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Polska XlX w.
273.

1 grosz 1831 KG, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną. Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza,
tarcza z orłem polskim, u dołu inicjały K-G
Rw.: Napis w czterech wierszach: 1 / GROSZ POLSKI / 1831
śr. 20,0 mm; w. 2,96 g miedź
stan 1

R

zadki w tym stanie zachowania.

Wspaniale zachowane detale monety. Delikatna patyna. Menniczy egzemplarz.
Bitkin 1063; Plage 228; Parchimowicz 10161; Kopicki 2577

CENA: 2 000 zł

1 grosz 1841 MW, Warszawa

274.

Aw.: Pod koroną dwugłowy orzeł carski, u dołu inicjały M-W
Rw.: W wieńcu laurowym i dębowym napis: 1 / GROSZ / 1841
śr. 19,0 mm; w. 3,05 g miedź

stan 1/1-

O

statni rocznik bicia. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.

Ładnie zachowane detale. Piękny, menniczy egzemplarz. Drobne ryski w tle.
Bitkin 1229 (R); Plage 264 (R1); Kopicki 9354; Parchimowicz 1018 h
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Polska XlX w.
275.

Rubel 1843 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z mała tarczą z orłem polskim na skrzydle.
U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał i data 1843
śr. 35,8 mm; w. 20,99 g Ag

stan 1/1-

B

ardzo rzadka moneta w tak wyśmienitym stanie zachowania.

Wspaniale zachowany egzemplarz z pięknym lustrem menniczym i doskonałymi detalami. Delikatna
patyna i drobne ryski.
Bitkin 416; Plage 429; Parchimowicz 1116 b

276.

CENA: 3 000 zł

1/2 rubla (połtina) 1854 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną, z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
W środku duża tarcza ze św. Jerzym w płaszczu. U dołu litery M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał oraz data 1854
śr. 28,8 mm; w. 10,18 g Ag

stan 2-

O

dmiana z jednym żołędziem po czwartej kępce liści. Rzadka moneta.

Moneta z bardzo świeżego stempla. Lustro mennicze.
Bitkin 440; Plage 452; Kopicki 9575; Parchimowicz 1115 g
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lot 277

lot 278
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Polska XlX w.
277.

25 kopiejek 1854 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski z małą tarczą z orłem polskim na prawym skrzydle, u dołu M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał oraz data 1854
śr. 24,0 mm; w. 5,15 g Ag

stan 1-

R

zadka odmiana z dwoma jagódkami po czwartej kępce liści. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 9326
egzemplarzy. Rzadka w tak wyśmienitym stanie zachowania.

Bardzo świeża odbitka ze stempla. Wspaniale zachowane lustro mennicze.
Bitkin 444 (R1); Plage 454 (R2); Kopicki 9567; Parchimowicz 1114 a

278.

CENA: 5 000 zł

25 kopiejek 1857 MW, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski z małą tarczą z orłem polskim na prawym skrzydle, u dołu M-W
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych nominał oraz data 1857
śr. 25,5 mm; w. 5,10 g Ag

stan 2/2+

R

zadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania. Sporadycznie pojawia się w handlu.

Drobne ryski w tle. Ładnie zachowane detale. Delikatna patyna.
Bitkin 285 (R1); Plage 455; Kopicki 9568; Parchimowicz 1114 b
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Polska XlX w.
279.

3 kopiejki 1852 BM, Warszawa PCGS AU55

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski z małą tarczą z orłem polskim na skrzydle.
Rw.: W wieńcu nominał oraz data 1852. W odcięciu litery BM
śr. 32,0 mm; Miedź

M

oneta w amerykańskim gradingu PCGS. Druga najwyższa nota gradingowa
na świecie. Bardzo rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Wspaniałe detale. Czerwono-brązowa patyna.
Kopicki 9548; Bitkin 857 R

280.

CENA: 2 000 zł

2 kopiejki 1851, Warszawa PCGS MS63 BN

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną z mała tarczą z orłem polskim na skrzydle.
Rw.: W wieńcu nominał i data 1851. W odcięciu litery BM
śr. 28,0 mm; Miedź

M

oneta w amerykańskim gradingu PCGS. Druga najwyższa nota gradingowa
na świecie. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.

Menniczy egzemplarz. Wspaniałe detale. Piękna czerwonawa patyna.
Kopicki 9532; Bitkin 861 R
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Polska XlX w.
281.

Odważnik złotego wzór 1817, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną.
Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza, tarcza z orłem polskim. U dołu inicjały I-B
Rw.: Nominał odważnika i data 1817
śr. 19,0 mm; w. 4,89 g mosiądz

stan 1

B

ardzo rzadki odważnik, szczególnie w tak znakomitym stanie zachowania.

Menniczy egzemplarz z dużą ilością przebijającego naturalnego koloru mosiądzu.
Plage 200; Bitkin 1273 (R4)

CENA: 1 500 zł

282. Odważnik podwójnego złotego wzór 1817, Warszawa

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski pod carską koroną.
Na piersi, na tle gronostajowego płaszcza, tarcza z orłem polskim. U dołu inicjały I-B
Rw.: Nominał odważnika i data 1817
śr. 24,0 mm; w. 9,79 g mosiądz

stan 2+

B

ardzo rzadki odważnik.

Egzemplarz justowany.
Plage 200; Bitkin 1271 (R2)
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Polska XlX w.
283.

Medal 1858 Tadeusz hr. Mostowski

Aw.: Popiersie, napisy otokowe i data.
Rw.: W wieńcu atrybuty pracy i działalności hrabiego –
wszystko otoczone napisami otokowymi.
śr. 68,0 mm; w. 156,04 g Ag

stan 1-/2+

M

edal autorstwa A. Bovy dla T. Mostowskiego (1766-1842) – polityka, krytyka literackiego, człowieka
wielu zasług. Wybity staraniem M. Starzyńskiej w Paryżu. Bardzo rzadki XIX-wieczny srebrny medal.
Hr. Mostowski - właściciel bardzo znanego pałacu w Warszawie biorącego swą nazwę od rodowego
nazwiska. Pałac ten Mostowski przekazał w 1822 roku na użytek instytucji wczesnego rządu.

Niewielkie uszkodzenia obrzeża, ładna patyna. Dużo zachowanego lustra menniczego.

H-Czapski 3958
CENA: 800 zł
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Rosja
284.

Jefimok 1655, kontrsygnatura na patagonie
Brabant 1636, Antwerpia

śr. 41-42 mm; w. 27,77 g Ag

stan 3-

A

leksiej Michajłowicz Romanow (1629-1676), syn Michała Romanowa, od 1645 r. car rosyjski. W 1654 r.
połączył Ukrainę z Rosją, co doprowadziło do wybuchu wojny polsko-rosyjskiej (1654-1667). Walcząc
na Ukrainie i na Litwie z Polską, car nakazał znakować wszystkie talary będące w obiegu specjalnymi
stemplami. Były to punce ze św. Jerzym oraz z datą 1655. W literaturze noszą nazwę Jefimok (jefimka). Talary
kontrasygnowane służyły do opłacania wojsk najemnych pozostających w służbie carskiej. Kontrmarkowano
głównie talary niemieckie i niderlandzkie. Jefimki na talarach polskich należą do monet bardzo rzadkich. Na
monecie nabite kontrmarki ze św. Jerzym i z datą 1655.

Bardzo ładnie zachowany jefimok, pierwotna data 1636 z nieczytelną częściowo cyfrą 3 na skutek
wtórnego uderzenia stempla kontrsygnatury.

Spaskij 654
CENA: 4 000 zł
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Rosja, Piotr l

Car Rosji 1689-1721; Cesarz Rosji 1721-1725

Rubel 1725, Moskwa

285.

Aw.: Popiersie cara w prawo, w zbroi, legenda otokowa.
Rw.: Cztery ukoronowane monogramy П I (Piotr I) ułożone w krzyż, nominał i data 1725
śr. 41,0 mm; w. 27,86 g Ag

stan 3-

R

zadszy rubel pierwszego cara Rosji.

Bitkin 966

286.

CENA: 2 000 zł

Tynf (tymf) 1707 IL-L, PCGS AU55

Aw.: Popiersie cara Piotra I w prawo, w paradnej zbroi z narzuconym na ramiona płaszczem,
spiętym ozdobną broszą, legenda otokowa.
Rw.: Ukoronowany dwugłowy orzeł cesarski. Po bokach orła sygnatura IL-L
(mincmistrza mennicy Kadaszewskiej). Legenda otokowa i data 1707
śr. 27,0 mm; Ag .500

P

iotr I w okresie wojny północnej ze Szwecją (1700-1721), na potrzeby rozliczeń z wojskami sojuszniczymi
Danii, Norwegii, Saksonii i Prus, wprowadził nowy rodzaj monety zwanej tynfem. Tynf wybijany był w
latach 1707-1709 w mennicy kadaszewskiej w trzech wersjach: z literami IL-L, z literami IL oraz bez liter będących
sygnaturą mincmistrza mennicy kadaszewskiej, I. Langa. Moneta zalicza się do ogromnych rzadkości pomimo
dość znacznej emisji. W latach późniejszych monety wycofano z obiegu i prawie wszystkie przetopiono.
Występują one przede wszystkim w kolekcjach państwowych w Rosji i Instytutu Smithsonian'a w USA oraz
nielicznych prywatnych kolekcjach. Ekstremalnie rzadko spotykana na aukcjach.
Kadaszewskij Monetnyj Dwor.

Pięknie zachowany egzemplarz. Połysk menniczy.

Bitkin str. 371-373

www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Piotr ll

Cesarz Rosji 1727-1730

Rubel 1728, Moskwa

287.

Aw.: Popiersie cara w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Cztery ukoronowane monogramy П II (Piotr II) ułożone w krzyż, nominał i data 1728
śr. 41,0 mm; w. 28,0 g Ag
stan 3
Kadaszewskij Monetnyj Dwor.
Diakov 43

CENA: 1 000 zł

1 kopiejka 1729, Moskwa

288.

Aw.: Herb Moskwy, w odcięciu: MOSKWA
Rw.: Data i nominał w formie krzyża.
śr. 20,0 mm; w. 4,25 g miedź

stan 3

Kadaszewskij Monetnyj Dwor. Bardzo rzadka moneta. Jedyna znana odmiana z 1729 roku. Sporadycznie
pojawia się w handlu.
Bitkin 217 (R1)

CENA: 500 zł

Rosja, Anna

Caryca Rosji 1730-1740

Medal koronacja 1730, brąz

289.

Aw.: Popiersie carycy w koronie i zdobnej sukni
Rw.: Caryca koronowana przez bogów greckich, scenka alegoryczna. Moskwa 18 kwietnia 1730
śr. 62,0 mm; w. 97,50 g brąz
stan 1

Okazały i rzadki medal koronacyjny carycy Anny. Medalier S. Yudin.
Diakov 69.3
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Rosja, Elżbieta

Caryca Rosji 1741-1761

290.

5 Rubli 1756, Moskwa

Aw.: Popiersie carycy w prawo, w małej koronie, legenda otokowa.
Rw.: Pięć tarcz herbowych w formie krzyża, nominał i data 1756
śr. 26,0 mm; w. 8,22 g Au .917

stan 2/2-

Z

łote monety carycy Elżbiety należą do monet ekstremalnie rzadkich.
Do egzemplarza dołączony certyfikat autentyczności wystawiony przez
Towarzystwo Przyjaciół, atestowany przez Rosyjską Ochronę Kultury w
którym pojawia się stwierdzenie "Z uwagi na unikatowość i doskonały
stan jest bardzo wartościowa jako numizmat".

Bardzo dobry stan zachowania. Wspaniale zachowane detale.

Bitkin 47 (R1)

CENA: 40 000 zł

Rosja, Piotr lll

Car Rosji 1761-1762

1/2 rubla 1762, Petersburg

291.

Aw.: Popiersie cara Piotra III w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Orzeł carski, nominał i data 1762
śr. 33,0 mm; w. 12,15 g Ag

B

stan 2-

ardzo rzadki, jedyny rocznik bicia tej monety. Dobrze zachowany egzemplarz.

Bitkin 13 (R1)
www.aukcjamonet.pl

CENA: 1 500 zł
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Rosja, Katarzyna ll
292.

Caryca Rosji 1762-1796

10 rubli 1775, Petersburg

Aw.: Popiersie carycy w prawo i legenda otokowa, СПБ
Rw.: Herby guberni rosyjskich, nominał i data 1775
śr. 30,0 mm; w. 13,03 g Au

stan 2/2-

Pięknie zachowana, bardzo rzadka moneta. Egzemplarz w delikatnej patynie, zachowane resztki
połysku menniczego w tle.
Bitkin 31 (R1)

CENA: 8 000 zł

10 rubli 1776, Petersburg NGC AU55

293.

śr. 28,0 mm; Au .916

Aw.: Popiersie carycy w prawo i legenda otokowa, СПБ
Rw.: Herby guberni rosyjskich, nominał i data 1776

B

ardzo rzadka moneta. Wspaniale zachowany egzemplarz w amerykańskim gradingu
NGC.

Bitkin 32 (R1)
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Rosja, Katarzyna ll

Caryca Rosji 1762-1796

5 rubli 1769, Petersburg, NGC VF DETAILS

294.

Aw.: Popiersie carycy w prawo i legenda otokowa, СПБ
Rw.: Herby guberni rosyjskich, nominał i data 1769
śr. 24,0 mm; Au .916

N

iski nakład 16 000 egzemplarzy. Rzadka moneta w amerykańskim gradingu NGC.

Ślad po zawieszce.
CENA: 7 000 zł

Bitkin 64 (R1)

Rubel 1773 ѲЛ, Petersburg

295.

Aw.: Popiersie carycy w prawo, legenda otokowa, СПБ
Rw.: Orzeł carski, nominał i data 1773. Inicjały ѲЛ
śr. 38,0 mm; w. 23,89 g Ag

stan 2-

Zachowane dużo połysku menniczego. Delikatna patyna.
Bitkin 217
www.aukcjamonet.pl

CENA: 1 500 zł
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Rosja, Katarzyna ll
296.

Caryca Rosji 1762-1796

Medal 1783, aneksja Krymu, brąz

Aw.: Popiersie Katarzyny II w koronie i zbroi.
Rw.: Mapa Krymu, morza Czarnego i Azowskiego.
śr. 65,8 mm; w. 106,0 g brąz

stan 1

Okazały medal wybity z okazji "bezkrwawego" przyłączenia Krymu do Imperium Rosji 8 kwietnia 1783 r.

Wspaniały menniczy egzemplarz. Stara, ciemna patyna.
Diakov 196.4

297.

CENA: 1 000 zł

Medal 1784, układ o swobodzie handlu, Krym, brąz

Aw.: Popiersie carycy w koronie i zbroi.
Rw.: Merkury łączący trzy tarcze z nazwami miast Krymu.
śr. 78,5 mm; w. 169,86 g brąz

stan 1

Okazały medal wybity z okazji układu o wolnym handlu pomiędzy trzema miastami Krymu: Feodosia, Chersonia,
Sewastopola.

Menniczy egzemplarz. Stara, ciemna patyna.
Diakov 201.1
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Rosja, Katarzyna ll
298.

Caryca Rosji 1762-1796

Medal 1787, wyprawa Katarzyny na Krym, brąz

Aw.: Popiersie Katarzyny II w koronie i zbroi.
Rw.: Mapa z zaznaczoną drogą z Petersburga na Krym.
śr. 65,2 mm; w. 99,34 g brąz

stan 2-

DLekko polerowany.

uży medal wybity z okazji wyprawy carycy Katarzyny na Krym w 1787 roku.

Diakov 205.1

CENA: 1 000 zł

Rosja, Paweł l

Cesarz Rosji 1796-1801

5 rubli 1798 СМ-ФЦ, Petersburg

299.

Aw.: Cztery ukoronowane monogramy П I (Paweł I) ułożone w krzyż, nominał i data 1798
Rw.: Czterowierszowa dewiza w kwadratowej ramce.
śr. 29,0 mm; w. 6,10 g Au
stan 2-

B

ardzo rzadka moneta w tak dobrym stanie zachowania, sporadycznie występująca na aukcjach.

Bardzo ładny egzemplarz. Drobny defekt blachy na rewersie. Zachowany połysk menniczy.
Bitkin 1 (R)
www.aukcjamonet.pl

CENA: 20 000 zł
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Rosja, Paweł l
300.

Rubel 1798 СМ-МБ, Petersburg

Cesarz Rosji 1796-1801

Aw.: Cztery ukoronowane monogramy П I (Paweł I) ułożone w krzyż,
nominał i data 1798
Rw.: Czterowierszowa dewiza w kwadratowej ramce.
śr. 38,0 mm; w. 20,61 g Ag

stan 2

Ładny egzemplarz. Delikatna patyna.
CENA: 1 500 zł

Bitkin 32; Davenport 1688

Rosja, Aleksander l

Car Rosji 1801-1825

Rubel 1803, Petersburg

301.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski, nominał i data 1803
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych napis w pięciu wierszach.
śr. 37,0 mm; w. 20,91 g Ag

stan 2/2+

Zachowane bardzo dużo połysku menniczego. Bardzo ładny egzemplarz.
Bitkin 33; Davenport 279
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Rosja, Aleksander l

Car Rosji 1801-1825

Rubel 1813 ПС, Petersburg

302.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski, nominał i data 1813
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych napis w czterech wierszach.
śr. 36,0 mm; w. 20,33 g Ag

stan 1-

Egzemplarz z pięknym blaskiem menniczym i delikatną, złotą patyną.
Bitkin 105; Davenport 281

CENA: 1 000 zł

10 kopiejek 1810 ФГ, Petersburg PCGS AU58

303.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Ф-Г
Rw.: Nominał i data 1810
śr. 18,0 mm; Ag .868

B

ardzo rzadka moneta, sporadycznie występująca na aukcjach. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie.
Egzemplarz w amerykańskim gradingu PCGS z wysoką notą AU58.

Pięknie zachowana moneta.
Bitkin 93 (R)
www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Mikołaj l
304.

Car Rosji 1825-1855

5 rubli 1830, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski, nominał i data 1830
Rw.: W wieńcu z liści laurowych i dębowych napis w czterech wierszach.
śr. 22,6 mm; w. 6,56 g Au .917

stan 2

R

zadsza moneta w takim stanie zachowania.

Bardzo ładny egzemplarz. Tylko najwyższe elementy lekko przetarte.
Bitkin 5

CENA: 4 000 zł

5 rubli 1835, Petersburg

305.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały П-Д
Rw.: Nominał, napisy i data 1835
śr. 23,0 mm; w. 6,55 g Au

stan 2-

Bardzo ładny egzemplarz, patyna.
CENA: 2 500 zł

Bitkin 10
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Rosja, Mikołaj l

Car Rosji 1825-1855

5 rubli 1844, Petersburg

306.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały К-Б
Rw.: Nominał, napisy i data 1844
śr. 23,0 mm; w. 6,53 g Au

stan 1-

Piękny egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Drobne mikroryski w tle.
CENA: 3 000 zł

Bitkin 25

5 rubli 1846, Petersburg

307.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-Г
Rw.: Nominał, napisy i data 1846
śr. 23,0 mm; w. 6,55 g Au

stan 2

Bardzo ładny egzemplarz. Drobna wada mennicza blachy. Wzorowo zachowane detale.
Bitkin 27
www.aukcjamonet.pl

CENA: 2 500 zł
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Rosja, Mikołaj l
308.

Car Rosji 1825-1855

5 rubli 1850, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-Г
Rw.: Nominał, napisy i data 1850
śr. 23,0 mm; w. 6,53 g Au
Pięknie zachowane detale. Drobne ryski w tle. Wspaniała prezencja.
Bitkin 33

stan 1CENA: 3 000 zł

309.

5 rubli 1852, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-Г
Rw.: Nominał, napisy i data 1852
śr. 23,0 mm; w. 6,52 g Au
Pięknie zachowane lustro mennicze.
Bitkin 35

CENA: 2 500 zł

5 rubli 1854, Petersburg

310.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-Г
Rw.: Nominał, napisy i data 1854
śr. 23,0 mm; w. 6,52 g Au
Bardzo ładny egzemplarz ze starą, czerwoną patyną.
Bitkin 37

240
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Rosja, Mikołaj l

Car Rosji 1825-1855

Rubel 1839, odsłonięcie pomnika bitwy pod Borodino

311.

Aw.: Głowa cara w prawo i tytulatura Aleksandra I.
Rw.: Pomnik – kaplica na polu bitwy pod Borodino.
śr. 36,0 mm; w. 20,73 g Ag

stan 2/2-

MResztki połysku menniczego w tle.

oneta upamiętniająca odsłonięcie pomnika na polu bitwy.

Bitkin 895

CENA: 3 000 zł

Rosja, Aleksander ll

Car Rosji 1855-1881

312.

5 rubli 1860, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały П-Ф
Rw.: Nominał, napisy i data 1860
śr. 22,6 mm; w. 6,53 g Au

stan 1-

Pięknie zachowany egzemplarz z dużą ilością połysku menniczego.
Bitkin 6

CENA: 5 000 zł

5 rubli 1863, Petersburg

313.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały М-И
Rw.: Nominał, napisy i data 1863
śr. 23,0 mm; w. 6,53 g Au
Delikatna matowa patyna na powierzchni monety. Doskonale zachowane detale.

stan 1CENA: 2 500 zł

Bitkin 9
www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Aleksander ll
314.

Car Rosji 1855-1881

5 rubli 1873, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-І
Rw.: Nominał, napisy i data 1873
śr. 22,8 mm; w. 6,53 g Au
Ładny egzemplarz. Dobrze zachowane detale.

stan 2CENA: 2 000 zł

Bitkin 21

315.

5 rubli 1876, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-І
Rw.: Nominał, napisy i data 1876
śr. 22,6 mm; w. 6,51 g Au

stan 2

Intensywny blask menniczy.
CENA: 2 000 zł

Bitkin 24

5 rubli 1877, Petersburg

316.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-І
Rw.: Nominał, napisy i data 1877
śr. 22,6 mm; w. 6,49 g Au
Intensywny połysk menniczy. Delikatnie przetarte najwyższe elementy monety.
Bitkin 25

242
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Rosja, Aleksander ll
317.

Car Rosji 1855-1881

5 rubli 1878, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-Ф
Rw.: Nominał, napisy i data 1878
śr. 22,6 mm; w. 6,50 g Au
Wspaniale zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem menniczym.

stan 1-

Bitkin 27

CENA: 3 000 zł

5 rubli 1879, Petersburg

318.

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-Ф
Rw.: Nominał, napisy i data 1879
śr. 22,6 mm; w. 6,52 g Au
Bardzo ładny egzemplarz.
Bitkin 28

stan 2
CENA: 2 000 zł

319.

3 ruble 1874, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-І
Rw.: Nominał, napisy i data 1874
śr. 19,7 mm; w. 3,90 g Au

stan 2

R Bardzo ładna prezencja.
zadka moneta.

Bitkin 36 (R)

www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Aleksander ll
320.

Car Rosji 1855-1881

3 ruble 1881 НФ, Petersburg PCGS XF45

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Н-Ф
Rw.: Nominał, napisy i data 1881
śr. 19,7 mm; Au

O

statni rocznik bicia złotej 3-rublówki, bardzo rzadko występujący w handlu, szczególnie w tym stanie
zachowania. Moneta w amerykańskim gradingu PCGS.

Ładna moneta w ciemnej patynie.

Bitkin 44
CENA: 10 000 zł
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Rosja, Aleksander ll

Car Rosji 1855-1881

Rubel 1859, pomnik Mikołaja I

321.

Aw.: Głowa cara Mikołaja I w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Pomnik konny i data 1859
śr. 35,5 mm; w. 20,64 g Ag

stan 1-/L-

R

ubel wybity przez cara Aleksandra II dla upamiętnienia uroczystości odsłonięcia pomnika jego ojca –
Mikołaja I. Bardzo rzadka moneta, szczególnie w takim stanie zachowania.

Piękny egzemplarz, drobne ryski w tle. Stara, kolorowa patyna. Moneta przypomina lustrzankę
(PROOF/PROOF LIKE).
Bitkin 567

CENA: 5 000 zł

Rubel 1859, pomnik Mikołaja I

322.

Aw.: Głowa cara Mikołaja I w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Pomnik konny i data 1859
śr. 35,5 mm; w. 20,61 g Ag

stan 2-/3+

Drobne uderzenia w tle.
Bitkin 567
www.aukcjamonet.pl

CENA: 3 000 zł
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Rosja, Aleksander ll

Car Rosji 1855-1881

lot 323

246
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Rosja, Aleksander ll

Car Rosji 1855-1881

323.

Rubel 1860, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały Ф-Б
Rw.: W wieńcu laurowo-dębowym nominał i data 1860
śr. 35,5 mm; w. 20,70 g Ag

stan 2

E

kstremalnie rzadki, wczesny rocznik. Moneta wybita w nakładzie zaledwie 18003 egzemplarzy. Sporadycznie
pojawia się na aukcjach, poszukiwana przez kolekcjonerów monet rosyjskich.

Moneta pięknie zachowana. Stara, ciemna patyna.

Bitkin 71 (R1)
CENA: 10 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Aleksander lll

Car Rosji 1881-1894

lot 324

248
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Rosja, Aleksander lll
324.

Car Rosji 1881-1894

10 rubli 1887, Petersburg

Aw.: Głowa cara w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1887
śr. 24,6 mm; w. 12,84 g Au .900

stan 2

B

ardzo rzadki rocznik monety 10 rubli Aleksandra II. Sporadycznie występuje na aukcjach. Moneta
z przedwojennej kolekcji.

Bardzo ładny egzemplarz. Delikatnie przetarty.
Bitkin 16 (R)

325.

CENA: 20 000 zł

10 rubli 1894, Petersburg NGC AU55

Aw.: Głowa cara w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1894
śr. 24,0 mm; Au

M

oneta w amerykańskim gradingu NGC.

Bardzo ładny egzemplarz. Dobrze zachowane detale. Resztki lustra menniczego.
Bitkin 23

CENA: 9 000 zł
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Rosja, Aleksander lll
326.

Car Rosji 1881-1894

5 rubli 1885, Petersburg

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu inicjały А-Г
Rw.: Nominał, napisy i data 1885
śr. 23,0 mm; w. 6,52 g Au

stan 1

B

ardzo rzadka moneta w takim stanie zachowania. Rocznik ten nieczęsto pojawia się na rynku
numizmatycznym.

Piękny, menniczy egzemplarz. Delikatna, matowa patyna.
Bitkin 8

CENA: 5 000 zł

327.

5 rubli 1887, Petersburg

Aw.: Głowa cara w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1887
śr. 22,0 mm; w. 6,41 g Au

stan 2+

R

zadki rocznik.

Bardzo ładny egzemplarz.
Bitkin 25
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Rosja, Aleksander lll
328.

Car Rosji 1881-1894

5 rubli 1890, Petersburg

Aw.: Głowa cara w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1890
śr. 21,0 mm; w. 6,43 g Au

stan 1-

Pięknie zachowany egzemplarz. Kilka drobnych rysek w tle.
CENA: 2 000 zł

Bitkin 35

329.

Rubel 1892, Petersburg

Aw.: Głowa cara w prawo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1892
śr. 34,0 mm; w. 19,98 g Ag

stan 2/2+

R

zadszy rocznik.

Ładna patyna. Zachowane dużo połysku menniczego w tle.
Bitkin 76

CENA: 1 000 zł
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

251

Rosja, Aleksander lll
330.

Car Rosji 1881-1894

Medal nagrodowy szkolny Maria Fiodorowna, złoto

Aw.: Popiersie Marii Fiodorowny.
Rw.: Minerwa z kagankiem i wieńcem laurowym.
śr. 33,0 mm; w. 25,30 g Au

stan 1/1-

M

aria Fiodorowna, żona Aleksandra III cara Rosji 1881-1894. Medal nagrodowy gimnazjów żeńskich
za osiągnięcia w nauce. Bardzo rzadki i poszukiwany. Sporadycznie pojawiający się na aukcjach.

Wspaniale zachowane detale oraz lustro mennicze. Mimo drobnych rysek w tle prezencja lustrzanki.

Diakov 909.9 (R2)
CENA: 6 000 zł
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Rosja, Mikołaj ll
331.

Car Rosji 1894-1917

15 rubli 1897, Petersburg, typ I, NGC MS63

śr. 24,6 mm; Au

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Dwie ostatnie litery legendy otokowej poza krawędzią szyi.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1897

O

dmiana z szerokim obrzeżem. Rzadka moneta w takim stanie zachowania i z tak
wysoką notą MS.

Piękny, menniczy egzemplarz.
Bitkin 1

CENA: 4 500 zł

332.

15 rubli 1897, Petersburg, typ II, NGC MS63

śr. 24,6 mm; Au

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Cztery ostatnie litery legendy otokowej poza krawędzią szyi.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1897

O

dmiana z wąskim obrzeżem. Rzadka moneta w takim stanie zachowania i z tak
wysoką notą MS.

Piękny, menniczy egzemplarz.
Bitkin 2

CENA: 4 500 zł
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Rosja, Mikołaj ll

Car Rosji 1894-1917

333.

15 rubli 1897, PRÓBA, Petersburg

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Pięć ostatnich liter legendy otokowej poza krawędzią szyi.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1897.
śr. 24,5 mm; w. 12,89 g Au

stan 2

E

kstremalnie rzadko spotykana w handlu moneta, zaliczana do próbnych monet cara Mikołaja II okresu
1895-1897. Tylko kilka razy notowana na aukcjach światowych. Jej unikalność potwierdza przyznany
stopień rzadkości przez Bitkina – R4. Po raz pierwszy w ofercie aukcyjnej w Polsce.

Bardzo ładny egzemplarz, drobne skazy w tle.

Bitkin 347 (R4)
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Rosja, Mikołaj ll

10 rubli 1911, Petersburg NGC MS64

334.

Car Rosji 1894-1917

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1911
śr. 22,0 mm; Au .900
Rzadka moneta w takim stanie zachowania. Bardzo wysoka nota gradingowa.

Idealnie zachowana moneta. Wspaniałe detale i delikatna patyna z połyskiem.
Bitkin 16

CENA: 2 500 zł

5 rubli 1902, Petersburg NGC MS66

335.

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1902
śr. 18,5 mm; Au .900
Druga najwyższa nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Idealnie zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem menniczym.
Bitkin 29

CENA: 900 zł

5 rubli 1903, Petersburg NGC MS66

336.

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1903
śr. 18,5 mm; Au .900
Druga najwyższa nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Idealnie zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem menniczym.
Bitkin 30
www.aukcjamonet.pl
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337.

Car Rosji 1894-1917

5 rubli 1904, Petersburg NGC MS66

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1904
śr. 18,5 mm; Au .900

DIdealnie zachowany egzemplarz z pięknym połyskiem menniczym.

ruga najwyższa nota gradingowa. Rzadka moneta w tak znakomitym stanie zachowania.

Bitkin 31

CENA: 900 zł

5 rubli 1909, Petersburg NGC MS64

338.

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1909
śr. 18,5 mm; Au .900

B

ardzo wysoka gradingowa (NGC MS64). Rzadka moneta w tak znakomitym
stanie zachowania.

Wspaniale zachowany egzemplarz z doskonałymi detalami i imponującym
połyskiem menniczym.
Bitkin 34 (R)
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Rosja, Mikołaj ll
339.

5 rubli 1910, Petersburg NGC MS65

Car Rosji 1894-1917

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1910
śr. 18,5 mm; Au .900

B

ardzo rzadki rocznik złotej 5-rublówki. Moneta nieczęsto spotykana w tak wyśmienitym
stanie zachowania.

Wspaniale zachowane wszystkie detale, intensywny połysk menniczy.
Bitkin 36

CENA: 5 000 zł

5 rubli 1911, Petersburg NGC AU55

340.

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1911
śr. 18,5 mm; Au .900

N

ajrzadszy rocznik złotej 5-rublówki dostępny na rynku dla kolekcjonerów.
Poszukiwana moneta, sporadycznie pojawiająca się w handlu. Bardzo rzadka
w takim stanie zachowania.
Bitkin 37 (R)
www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Mikołaj ll
341.

Car Rosji 1894-1917

Rubel koronacyjny 1896 АГ, Petersburg NGC MS62

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: W wieńcu laurowo-dębowym regalia carskie oraz nominał.
śr. 33,6 mm; Ag .900

R

zadka moneta w tak pięknym stanie zachowania.
Menniczy egzemplarz, delikatne ryski w tle. Zachowany połysk menniczy.
Bitkin 322

342.

Rubel 1897 АГ, Petersburg NGC MS63

CENA: 2 500 zł

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1897
śr. 33,6 mm; Ag .900

M

oneta w amerykańskim gradingu NGC. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania
i z tak wysoką notą MS. Menniczy egzemplarz, wiekowa, kolorowa patyna.
Bitkin 43

343.

CENA: 3 000 zł

Rubel 1898 АГ, Petersburg NGC MS62

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1898
śr. 33,6 mm; Ag .900

M

oneta w amerykańskim gradingu NGC. Bardzo rzadka w takim stanie zachowania
i z tak wysoką notą MS. Piękny, menniczy egzemplarz. Stara kolorowa patyna.
Bitkin 43
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Rosja, Mikołaj ll

Rubel 1912 ЭБ "Borodino", Petersburg

344.

Car Rosji 1894-1917

Aw.: Dwugłowy orzeł rosyjski w otoczeniu herbów guberni. U dołu nominał.
Rw.: Okolicznościowy napis. Data 1912
śr. 33,6 mm; w. 19,91 g Ag
stan 2/2+

R

zadka moneta, poszukiwana przez kolekcjonerów.

Bardzo ładny egzemplarz.
Bitkin 334

CENA: 3 000 zł

Rubel 1913 ЭБ, Petersburg

345.

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1913
śr. 34,0 mm; w. 19,97 g Ag

B

stan 2

ardzo rzadki rocznik. Odmiana z literami ЭБ na obrzeżu.

Kazakov 395; Bitkin 67 (R1)
www.aukcjamonet.pl
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Rosja, Mikołaj ll

Car Rosji 1894-1917

Rubel 1915, Petersburg

346.

Aw.: Głowa cara w lewo, legenda otokowa.
Rw.: Dwugłowy orzeł rosyjski. U dołu nominał i data 1915
śr. 34,0 mm; w. 19,98 g Ag

stan 1-

RBardzo ładnie zachowany egzemplarz z dużą ilością połysku menniczego.
zadka moneta w takim stanie zachowania.

Bitkin 70

CENA: 1 000 zł

ZSRR
10 rubli 1923, Czerwoniec PCGS MS64

347.

Aw.: Sierp i młot, napis.
Rw.: Siewca na tle fabryki.

śr. 22,5 mm; Au .900

C

zerwoniec (odpowiednik 10 rubli cara Mikołaja II) wybijany przez władze ZSRR w 1923, a potem w latach
70-tych i 80-tych XX w. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Pierwszy rocznik bicia – rzadki
w tym stanie zachowania.
Friedberg 181
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348.

Car Rosji 1894-1917

Medal "Za gorliwość" (duży), złoto

Aw.: Głowa cara w lewo, napisy.
Rw.: W wieńcu napis: ZA GORLIWOŚĆ
śr. 51,0 mm; w. 74,83 g Au .990

stan 1-

B

ardzo rzadki, majestatyczny medal bez wybitych znaków probierczych. Wczesny egzemplarz nadaniowy
wykonany ze złota próby 990. Sporadycznie występuje na aukcjach. Bardzo rzadki w takim stanie
zachowania.

Wspaniale zachowany. Drobne ryski w polu.

Diakov 1138.1 (R2)
CENA: 15 000 zł
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ll RP
349.

100 marek 1922 Piłsudski, PRÓBA brąz

śr. 26,0 mm; w. 8,35 g brąz

1918-1939

stan 1-/2+

B

ardzo rzadka moneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy.

Jednolita, brązowa patyna. Wspaniale zachowane detale.

Parchimowicz P166 b

CENA: 5 000 zł

350.

100 złotych 1925, Kopernik duży, PRÓBA srebro, NGC MS61

śr. 35,0 mm; Ag

J

edna z najbardziej okazałych i efektownych prób II RP. Moneta wybita 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. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta robiąca ogromne wrażenie przy
oględzinach na żywo.
Parchimowicz P167a
www.aukcjamonet.pl
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ll RP

1918-1939

351.

100 złotych 1925, Kopernik mały, bez napisu PRÓBA srebro,
NGC MS62

śr. 20,0 mm; Ag

R

zadka moneta wybita w bardzo niskim nakładzie 50 sztuk. Odmiana bez napisu PRÓBA. Druga najwyższa
nota gradingowa na świecie – tylko jeden egzemplarz został oceniony wyżej. Bardzo rzadka moneta w tak
pięknym stanie zachowania.

Egzemplarz ze wspaniałą, ciemną patyną.
Parchimowicz P168a

CENA: 10 000 zł

352.

10 złotych 1932, głowa kobiety, PRÓBA srebro, NGC MS61

śr. 34,0 mm; Ag

R

zadka moneta wybita w bardzo niskim nakładzie 100 szt. Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Druga
najwyższa nota. Tylko jedna moneta została oceniona wyżej.

Parchimowicz P152a
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1918-1939

353.

10 złotych 1933 klipa Traugutt, PRÓBA srebro, PCGS SP63 (MAX)
stempel lustrzany, najwyższa nota gradingowa na świecie

wym. 35 x 35 mm; Ag

M

oneta wybita w 70. rocznicę Powstania Styczniowego. Nakład nieznany.
Egzemplarz wybity stemplem lustrzanym. Bardzo rzadka w tym stanie zachowania.
Najwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS SP63).

Stara, kolorowa patyna. Wspaniały, menniczy egzemplarz.
Parchimowicz P156b

CENA: 10 000 zł

354.

10 złotych 1933 klipa Jan III Sobieski, PRÓBA srebro PCGS SP58

wymiary 35 x 35 mm; Ag

M

oneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Odmiana z wypukłym
napisem PRÓBA. Bardzo ładna prezencja. Niezwykle rzadka próbna moneta
w amerykańskim gradingu PCGS.

Bardzo ładny egzemplarz. Wspaniały połysk menniczy.
Parchimowicz P154a
www.aukcjamonet.pl
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1918-1939

355.

10 złotych 1933 Traugutt, PRÓBA srebro, NGC PF63 CAMEO
stempel lustrzany

śr. 34,0 mm; Ag

M

oneta wybita stemplem lustrzanym bez napisu PRÓBA. Egzemplarz jako jedyny otrzymał w NGC dopisek
CAMEO, co oznacza matowe wypukłe elementy i piękne, głębokie lustro. Nakład tylko 100 sztuk. Bardzo
rzadka w tak znakomitym stanie zachowania.
CENA: 10 000 zł
Parchimowicz P155b

356.

10 złotych 1933 Traugutt, PRÓBA srebro, NGC MS63 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 34,0 mm; Ag

M

oneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS63).
Bardzo rzadka w takim stanie zachowania.

Bardzo ładna prezencja, intensywny blask menniczy.
Parchimowicz P155a
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lot 357

lot 358
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1918-1939

357.

10 złotych 1934 Piłsudski, orzeł strzelecki, PRÓBA srebro,
PCGS SP63, stempel lustrzany

śr. 34.0 mm; Ag

M

oneta wybita w nakładzie 100 egzemplarzy. Doskonały egzemplarz próbnej monety
wybitej stemplem lustrzanym. Rzadka moneta w takim stanie zachowania. Egzemplarz
w amerykańskim gradingu PCGS z wysoką notą SP63.

Doskonale zachowane lustro mennicze.
Parchimowicz P158c

CENA: 8 000 zł

358.

10 złotych 1934, Piłsudski, orzeł strzelecki, klipa, PRÓBA srebro,
NGC PF63 CAMEO

wym. 47 x 47 mm; Ag

M

oneta wybita w 20. rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej kompanii legionów. Nakład: 300 egzemplarzy.
Jedna z najładniejszych i najbardziej poszukiwanych monet okresu międzywojnia. Druga najwyższa nota
gradingowa na świecie. Egzemplarz otrzymał w NGC dopisek CAMEO co oznacza matowe wypukłe elementy
i piękne, głębokie lustro. Moneta robiąca ogromne wrażenie na żywo.

Wspaniale zachowane detale. Doskonała prezencja.
Parchimowicz P159

268

www.aukcjamonet.pl

CENA: 10 000 zł
/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

ll RP
359.

Klamry 10 złotych 1934 NGC UNC DETAILS

1918-1939

śr. 33,0 mm; Ag

M

oneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Na rewersie wypukły napis PRÓBA. Bardzo rzadki
walor numizmatyczny będący obiektem pożądania wielu kolekcjonerów.

Parchimowicz P160a

360.

CENA: 7 000 zł

5 złotych 1925 PRÓBA, Konstytucja SW-WG PCGS SP55
100 perełek

śr. 37,0 mm; Ag

M

oneta wybita z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Monogramy SW – prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego i WG – premiera Władysława Grabskiego. Jedna z najpiękniejszych i najrzadszych
monet okresu międzywojennego wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Bardzo rzadka pozycja
numizmatyczna w amerykańskim gradingu PCGS.
Parchimowicz P140a
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1918-1939

361.

5 złotych 1925, Konstytucja 81 perełek, bez znaku mennicy,
PCGS SP64 (MAX), najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 37,0 mm; Ag

O

dmiana bez znaku mennicy. Moneta wybita w nieznanym nakładzie, sporadycznie
pojawiająca się w handlu. Bardzo rzadka i poszukiwana przez kolekcjonerów.
Najwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS SP64).

Egzemplarz z piękną, kolorową patyną. Bardzo ładna prezencja.
Parchimowicz P139h

362.

CENA: 15 000 zł

5 złotych 1928, Matka Boska, srebro

Aw.: Orzeł polski z napisem: RZECZPOSPOLITA POLSKA 5 ZŁOTYCH
Rw.: Na wprost Matka Boska Częstochowska, u dołu data 1928
W otoku: KROLOWA KORONY POLSKIEJ
śr. 37,0 mm; w. 24,82 g Ag

M

stan 1-

oneta wymyślona i wybita przez sopockiego kolekcjonera i numizmatyka Walerego Amrogowicza.
Na własny koszt zamówił wykonanie stempli i wybicie dwu nominałów – dwa i pięć złotych, u wybitnego
niemieckiego medaliera Karla Goetza. Przedsięwzięcie to było utrzymywane w głębokiej tajemnicy, aż do lat
powojennych, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki. W masie licytacyjnej zbiorów po byłym królu Egiptu
Faruku znalazły się takie dwie monety, lecz wybite w złocie. Moneta ze starej kolekcji.

Wspaniały egzemplarz, drobne ryski w tle i uszkodzenie obrzeża, piękna, kolorowa patyna.
Kałkowski 394a; Fischer P049
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ll RP
363.

1918-1939

5 złotych 1930 Nike brąz, PCGS SP65 (MAX)
Wizyta ministra Jackowskiego w mennicy w Brukseli
najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 33,0 mm; Brąz

B

ardzo rzadka moneta wybita w nieznanym nakładzie. Notowana kilka razy na rynku numizmatycznym.
Dokładnie ten egzemplarz został zaprezentowany w książce J. Parchimowicza "Monety Rzeczypospolitej
Polskiej 1919-1939". Najładniejszy znany egzemplarz. Najwyższa nota gradingowa na świecie (PCGS
SP65). Unikatowy numizmat w takim stanie zachowania.

Idealnie zachowana moneta. Wspaniała prezencja, piękny blask menniczy, kolorowa patyna.

Skan z katalogu J. Parchimowicza
"Monety Rzeczpospolitej Polskiej
1919-1939"

Parchimowicz P143a (ten egzemplarz)
www.aukcjamonet.pl
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ll RP

1918-1939

364.

5 złotych 1936, klipa, żaglowiec, PRÓBA srebro PCGS SP63

wym. 35 x 35 mm; Ag

M

oneta wybita w nakładzie 200 egzemplarzy. Klipy z żaglowcem niesłychanie rzadko pojawiają się
w sprzedaży. Moneta stanowiąca ozdobę każdej kolekcji monet próbnych okresu II RP.

Piękny, menniczy egzemplarz. Kolorowa patyna i lustro mennicze na całej powierzchni.
Parchimowicz P149a

CENA: 10 000 zł

2 złote 1927 PRÓBA srebro, NGC MS62

365.

śr. 27,0 mm; Ag

M

oneta wybita w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Na rewersie wypukły
napis PRÓBA. Bardzo rzadki numizmat w takim stanie zachowania.

Piękny, menniczy egzemplarz w wiekowej patynie. Znakomicie zachowane detale.
Parchimowicz P136d
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ll RP
366.

1918-1939

1 złoty 1929, PRÓBA aluminium, NGC UNC DETAILS

śr. 25,0 mm; Aluminium

M

oneta wybita w nakładzie tylko 10 sztuk. Wklęsły napis PRÓBA. Bardzo rzadki numizmat – jedna z niewielu
okazji do uzupełnienia kolekcji o tak rzadki walor numizmatyczny. Jedyny egzemplarz, który przeszedł
grading.

Piękny, okołomenniczy egzemplarz. Wspaniale zachowane detale.
Parchimowicz P129c

367.

CENA: 6 000 zł

2 grosze 1923 bez napisu PRÓBA brąz, NGC MS63 BN

śr. 15,0 mm; brąz

D

ruga najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS63 BN). Nakład tylko 125 egzemplarzy. Odmiana
kolorystyczna BN. Rzadka pozycja numizmatyczna.

Piękna brązowa patyna, duży połysk menniczy.

Parchimowicz P103e
www.aukcjamonet.pl
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ll RP

1918-1939

lot 368
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368.

1918-1939

2 grosze 1927 PRÓBA srebro

śr. 17,0 mm; w. 2,30 g Ag

stan 1-

B

ardzo rzadka moneta wybita w srebrze, w nakładzie zaledwie 100 egzemplarzy. Moneta z przedwojennej
kolekcji. Notowana tylko kilka razy na aukcjach, brakuje jej w większości kolekcji prób międzywojennych.

Wspaniale zachowane detale monety, delikatna patyna.
CENA: 10 000 zł

Parchimowicz P104e

369. 10 złotych 1934 Piłsudski, orzeł strzelecki NGC MS63

śr. 34,0 mm; Ag

R

zadka moneta obiegowa w doskonałym stanie zachowania. Druga najwyższa nota
gradingowa na świecie.

Menniczy egzemplarz, lustro na całej powierzchni. Wspaniałe detale.
Parchimowicz 123
www.aukcjamonet.pl
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ll RP
370.

5 złotych 1930 Sztandar, stempel głęboki

śr. 33,0 mm; w. 17,95 g Ag

1918-1939

stan 2/2+

J

edna z najrzadszych monet obiegowych II RP. Moneta wybita stemplem głębokim.

Bardzo ładny egzemplarz w delikatnej, szarej patynie.
Parchimowicz 115b

CENA: 4 000 zł

371.

5 złotych 1930 Nike

śr. 33,0 mm; w. 17,98 g Ag

stan 2/2-

R

zadki rocznik. Bardzo ładny egzemplarz. Bardzo dobrze zachowane detale monet.

Lustro mennicze.
Parchimowicz P114c
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ll RP

1918-1939

372.

5 złotych 1931 Nike NGC AU53

śr. 33,0 mm; Ag

R

zadki rocznik.

Bardzo ładny egzemplarz. Wspaniale zachowane detale. Drobne uderzenia w tle.
Parchimowicz P114d

373.

CENA: 2 000 zł

2 złote 1936 Piłsudski NGC MS64 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 20,0 mm; Ag

N

ajwyższa nota. Jedna z najrzadszych obiegowych monet okresu II RP. Niesamowity połysk menniczy
i wspaniale zachowane wszystkie detale, a na dokładkę okraszone subtelną patyną. Bardzo rzadka moneta
w menniczym stanie zachowania. Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS64).
Parchimowicz 111b
www.aukcjamonet.pl
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1918-1939

lot 375

278
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ll RP
374.

2 złote 1924 literka H, NGC AU58

1918-1939

śr. 26,0 mm; Ag

J

edna z najrzadszych monet II RP. Odmiana z cienką szyją orła. Egzemplarz w starym gradingu NGC (AU58).
Niedoceniona moneta.

Wspaniały egzemplarz, detale i duży połysk menniczy.
CENA: 4 000 zł

Parchimowicz 109B; Fischer OB009

375.

5 groszy 1939 wklęsły napis PRÓBA, cynk
UNIKAT

śr. 16,0 mm; w. 1,61 g cynk

stan 2+

W

klęsły napis PRÓBA. Moneta nie notowana w katalogu Parchimowicza, wybita na cynkowym krążku,
bardzo rzadka pozycja. Po raz pierwszy w ofercie aukcyjnej. Wariant rewersu nieco odmienny niż
Kopicki 9329. Unikalna moneta na rynku.

Bardzo ładny egzemplarz, połysk menniczy, delikatny defekt tła. Moneta lakierowana.
Parchimowicz nie notuje
www.aukcjamonet.pl
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Wolne Miasto Gdańsk / Danzig

lot 376

lot 379

280

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Wolne Miasto Gdańsk / Danzig

376. 25 guldenów 1923, stempel lustrzany, NGC PF63 CAMEO

śr. 22,0 mm; Au

R

ocznik 1923 został wybity w nakładzie 1000 egzemplarzy, z czego pierwsze 200 sztuk wybito stemplem
polerowanym (lustrzanym), a pozostałe 800 sztuk stemplem zwykłym. Większość egzemplarzy wybitych
stemplem lustrzanym została przeznaczona do specjalnych okolicznościowych zestawów zawierających
wszystkie nominały monet gdańskich z 1923 roku, również wybitych stemplem polerowanym. Egzemplarz
ogradowany przez firmę NGC, otrzymał notę PF 63 i dopisek CAMEO co oznacza matowe wypukłe elementy
i piękne, głębokie lustro.. Trzecia najwyższa nota gradingowa na świecie. Niebywale rzadki przedmiot na rynku
numizmatycznym.

Piękny, okazowy egzemplarz z bardzo wyraźnym lustrem menniczym i matowym reliefem.
Fischer WMG 020; CNG 525a

CENA: 20 000 zł

25 guldenów 1930, ICG MS65

377.

śr. 21,0 mm; Au

M

enniczy egzemplarz z doskonale zachowanymi detalami i znikomą ilością skaleczeń w polu − co w przypadku
tych monet występuje niezwykle rzadko. Trzecia najwyższa nota gradingowa na świecie. Moneta rzadka
w tak pięknym stanie zachowania.
Parchimowicz 71
www.aukcjamonet.pl
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Wolne Miasto Gdańsk / Danzig
378.

10 guldenów 1935, Ratusz

śr. 34,0 mm; w. 17,02 g nikiel

stan 2+

Bardzo ładny egzemplarz, połysk menniczy. Piękna prezencja.
CENA: 3 000 zł

Parchimowicz P69

379.

5 guldenów 1923, stempel lustrzany, NGC PF65

śr. 35,0 mm; Ag

O

gromnej rzadkości moneta gdańska, wybita stemplem lustrzanym. Sporadycznie pojawiająca się w handlu,
szczególnie w tak pięknym stanie zachowania. Druga najwyższa nota gradingowa na świecie.

Piękny menniczy egzemplarz z urokliwą, kolorową patyną.
Parchimowicz 65c; Fischer WMG015
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Wolne Miasto Gdańsk / Danzig

5 guldenów 1927, Kościół NMP

380.

śr. 35,0 mm; w. 24,93 g Ag

stan 2

R

zadszy rocznik.

Ładny egzemplarz, patyna.
CENA: 2 000 zł

Parchimowicz 65b; Fischer WMG015

381.

5 guldenów 1932 Kościół NMP, NGC MS61

śr. 30,0 mm; Ag

M

enniczy egzemplarz bardzo rzadkiej monety 5-guldenowej. Charakterystyczne ślady walcowania blachy,
piękne detale. Moneta rzadka w takim stanie zachowania.

Wspaniale zachowany połysk menniczy, patyna.
Parchimowicz 66
www.aukcjamonet.pl
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Wolne Miasto Gdańsk / Danzig

5 guldenów 1932 Żuraw, NGC MS62

382.

śr. 31,0 mm; Ag

R

zadka moneta w tak dobrym stanie zachowania.

Piękny, menniczy egzemplarz. Kolorowa patyna.
CENA: 5 000 zł

Parchimowicz 67; Fischer WMG016

5 guldenów 1935, Koga

383.

śr. 29,0 mm; w. 11,0 g nikiel
Piękny egzemplarz, lustro mennicze. Delikatna patyna.

stan 1CENA: 1 000 zł

Parchimowicz 68

Getto Łódź
20 Marek 1943 aluminium

384.

śr. 34,0 mm; w. 6,81 g Al

stan 2

N

ajwyższy i najrzadszy nominał monety getta łódzkiego. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.
ORYGINAŁ!

Bardzo ładny egzemplarz, delikatna patyna.
Parchimowicz 16; Sarosiek S.4a
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Polska po 1945 r.
385.

5 złotych 1959 Rybak, PRÓBA mosiądz, NGC MS64 (MAX)
najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 29,0 mm; mosiądz

B

ardzo rzadka próbna moneta wybita w nakładzie 100 egzemplarzy. Na awersie wypukły napis PRÓBA.
Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC MS64). Duża rzadkość dla kolekcjonerów monet próbnych PRL.

Piękny, menniczy egzemplarz.
Parchimowicz P230b

CENA: 2 000 zł

100 złotych 1973 Kopernik, PRÓBA miedź,
NGC PF67RD ULTRA CAMEO (MAX)

386.

najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 32,0 mm; miedź

E

kstremalnie rzadka moneta próbna, wybita w miedzi w nieznanym nakładzie. Na awersie wypukły napis
PRÓBA. W katalogu wartość monety określona jako "cena amatorska". Najwyższa nota gradingowa na
świecie (NGC PF67RD). Niespotykany rarytas dla kolekcjonerów monet próbnych PRL. Dodatkowa nota ULTRA
CAMEO co oznacza matowe wypukłe elementy i piękne, głębokie lustro.

Piękny, menniczy, idealny egzemplarz.
Parchimowicz 354e
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Polska po 1945 r.
387.

Jan Paweł II Papież, zestaw 1982 Au + Ag, stempel lustrzany

					

stan L-

W skład zestawu wchodzi pięć monet:
10 000 zł 1982 Jan Paweł II, w. 34,5 g Au .900, nakład: 700 szt.
2 000 zł 1982 Jan Paweł II, w. 6,8 g Au .900, nakład: 1 250 szt.
1 000 zł 1982 Jan Paweł II, w. 3,4 g Au .900, nakład: 1 700 szt.
200 zł 1982 Jan Paweł II, w. 28,3 g Ag .750, nakład: 3 650 szt.
100 zł 1982 Jan Paweł II, w. 14,15 g Ag .750, nakład: 3 750 szt.
Egzemplarze w oryginalnym, eleganckim pudełku NBP. Brak certyfikatu.

Drobne mikroryski w tle.

Parchimowicz 294, 316, 338, 351, 363; Friedberg 12
CENA: 10 000 zł
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Świat . Austria
388.

5 dukatów 1634, Praga (Bohemia) PCGS Genuine XF Details

Aw.: Stojąca postać króla z regaliami w rękach, pomiędzy herbami Czech i Węgier.
W otoku: FERDINANDVS II D G R ISA GH BO REX
Rw.: Dwugłowy orzeł carski z tarczą Austrii otoczoną Orderem Złotego Runa.
W otoku: ARCHIDVX AVS DVX BVRG MAR MOR 1634
śr. 41,0 mm; Au

F

erdynand II (1592-1637), mennica Praha, mincerz Tobias Schuster (1631-1637). Duża, bardzo rzadka, złota
moneta w amerykańskim gradingu PCGS. Znane, dostępne na rynku numizmatycznym egzemplarze
zazwyczaj są w gorszym stanie zachowania. Bardzo ładna i poszukiwana moneta.

Manipulacje w tle, dobrze zachowane detale. Resztki połysku menniczego.

Friedberg 39 (Bohemia); Herinek 89; Halačka 718; Dietiker 757
CENA: 20 000 zł
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Świat . Austria
389.

Dwudukat 1648, Wiedeń

śr. 28,0 mm; w. 6,92 g Au

stan 2

F

erdynand III (1637-1657), mennica Wiedeń. Rzadki dwudukat w bardzo ładnym stanie zachowania.

Friedberg 231

CENA: 3 500 zł

Dukat 1583, Praga

390.

śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2

R

udolf II (1576-1612), mennica Praha. Rzadki dukat w tym stanie zachowania.

Wspaniale zachowane detale. Mimo drobnych wad bardzo ładna prezencja.

Friedberg 85; Halačka 294

CENA: 2 000 zł

391.

Dukat 1586, Praga

śr. 21,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2/2-

R

udolf II (1576-1612), mennica Praha.

Bardzo ładny egzemplarz, lekko gięty.
Friedberg 85; Halačka 295

288

www.aukcjamonet.pl

CENA: 2 000 zł
/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Świat . Austria

lot 392

lot 393
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Świat . Austria
392.

Austria

100 koron 1908, Jubileusz, NGC AU55

śr. 37,0 mm; Au .900

R

zadka i poszukiwana złota moneta, wybita z okazji Jubileuszu 60 lat panowania Franciszka Józefa.

Friedberg 514

CENA: 8 000 zł

100 koron 1914, stempel lustrzany

393.

śr. 37,0 mm; w. 33,87 g Au

stan L-

B

ardzo rzadka moneta wybita stemplem lustrzanym. Sporadycznie pojawia się w handlu.

Piękny egzemplarz. Wspaniale zachowane lustro mennicze. Minimalne przetarcia w tle.
Friedberg 507

CENA: 8 000 zł

394.

100 koron 1924, Republika

śr. 37,0 mm; w. 33,87 g Au

stan 1

D

uża, złota moneta. Rzadka w tym stanie zachowania.

Piękny, menniczy egzemplarz. Tło jak w monetach lustrzanych.

Friedberg 518

290

www.aukcjamonet.pl

CENA: 8 000 zł
/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Świat . Czechosłowacja

4 dukaty 1928

395.

śr. 28,0 mm; w. 13,96 g Au .986

stan 1/1-

M Piękny egzemplarz.

oneta wybita z okazji 10-lecia niepodległości Republiki Czechosłowackiej.

Friedberg 6

CENA: 1 800 zł

Francja
396.

Ecu d’or au soleil bez daty (1519) K, Bordeaux

śr. 24-25 mm; w. 3,31 g Au

stan 3

F

ranciszek I (1515-1547), mennica K = Bordeaux.

Friedberg 346

CENA: 1 000 zł

1/2 Louis d’or 1641, A Paryż

397.

śr. 20,0 mm; w. 3,34 g Au

L

stan 2-

udwik XIII (1610-1643), mennica Paryż.

Bardzo ładny egzemplarz. Delikatna matowa patyna.
CENA: 1 500 zł

Friedberg 411
www.aukcjamonet.pl
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Świat . Francja

1/2 Louis d’or 1643 A Paryż

398.

śr. 20,0 mm; w. 3,34 g Au

stan 2-

L

udwik XIII (1610-1643), mennica Paryż.

Ładny egzemplarz. Resztki połysku menniczego w tle.
CENA: 1 500 zł

Friedberg 416

Łotwa
Medal bez daty (1870)

399.

śr. 51,0 mm; w. 57,33 g Ag

stan 1

A

utor Küllrich. Medal w oryginalnym pudełku. Peter Heinrich v Blankenhagen – założyciel Towarzystwa
Ekonomicznego w rosyjskiej wówczas Łotwie.

Stan idealny. Piękny egzemplarz, kolorowa patyna.
CENA: 500 zł
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Świat . Niemcy

lot 400

lot 401
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Świat . Niemcy

Brandenburgia. Prusy.

Dwudukat 1641 LM, Berlin

400.

śr. 28,0 mm; w. 6,93 g Au

stan 2-

F

ryderyk Wilhelm III (1640-1689), mennica Berlin. Rzadki dwudukat z mennicy berlińskiej. Sporadycznie
pojawiający się w handlu.

Bardzo ładnie zachowany. Delikatnie gięty.
Friedberg 2196; Schrötter 2

CENA: 10 000 zł

Dwudukat 1642, Bawaria, NGC AU55 (MAX)

401.

najwyższa nota gradingowa na świecie

śr. 26,0 mm; Au

M

aksymilian I (1598-1651). Najwyższa nota gradingowa na świecie (NGC AU55). Rzadka moneta w takim
stanie zachowania.

Piękny stan zachowania, dobrze zachowane detale, połysk menniczy.
Friedberg 194
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Świat . Niemcy
402.

Dwudukat koronacyjny 1711, Frankfurt

śr. 29,0 mm; w. 6,90 g Au

Aw.: Inskrypcja w dwunastu wierszach
Rw.: Panorama miasta Frankfurt, orzeł cesarski.

stan 2

R

zadki dwudukat koronacyjny. W 1711 roku zmarł niespodziewanie cesarz Józef I. Jego naturalnym następcą
był brat Karol III, który wrócił z wojny o sukcesję hiszpańską do Wiednia, aby objąć tron austriacki. Uzyskanie
godności cesarskiej wymagało zgody elektorów i okazało się czystą formalnością, ponieważ już 12 października
1711 roku został jednogłośnie wybrany na cesarza i ukoronowany w dniu 20 listopada 1711 we Frankfurcie nad
Menem na cesarza Rzeszy jako Karol VI. Z tej okazji została wybita seria złotych dukatów, upamiętniających
koronację nowego cesarza.
Po raz pierwszy w ofercie aukcyjnej na polskim rynku.

Bardzo ładny egzemplarz, wspaniałe detale.
Friedberg 988

403.

CENA: 8 000 zł

Dukat 1714 HFH, Magdeburg, Prusy

Aw.: Popiersie króla w zbroi.
Rw.: Gwiazda Orderu Czarnego Orła.

śr. 22,0 mm; w. 3,44 g Au

stan 2-

F

ryderyk Wilhelm I (1713-1740). Bardzo rzadki dukat z mennicy magdeburskiej. Wariant z mniejszą gwiazdą
i bez napisu (Ordenstern ohne Inschrift). Ta odmiana tylko raz była notowana na aukcjach światowych i był
to egzemplarz w dużo gorszym stanie zachowania.

Bardzo ładny egzemplarz. Lekko gięty.
Friedberg 2343; Schrötter 140
www.aukcjamonet.pl

CENA: 6 000 zł
/
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Dukat trzech braci 1627, Brandenburg-Ansbach

404.

śr. 22-23 mm; w. 3,44 g Au

stan 3/3-

FLekko gięty egzemplarz. Drobne defekty tła.

riedrich II, Albrecht i Christian 1625-1635. Dukat trzech braci. Rzadki rocznik.
CENA: 1 000 zł

Friedberg 328

Dukat 1630, Jubileusz, Saksonia

405.

śr. 25,0 mm; w. 3,43 g Au

stan 2+

J

an Jerzy I (1611-1656), Drezno. Dukat wybity z okazji 100-lecia Reformacji. W 1530 roku została ogłoszona
podstawowa księga wyznawców luteranizmu, miało to miejsce w Augsburgu (Wyznanie augsburskie).
Od tytułu wyznania biorą swoją nazwę kościoły ewangelicko-augsburskie. Egzemplarz rzadko pojawiający się
w handlu w takim stanie zachowania.

Wspaniale zachowane detale. Ryski w tle.
Friedberg 2702; Whiting 113

CENA: 3 000 zł

Dukat 1634, Rostock

406.

Aw.: Herb miasta Rostock, data 1634
Rw.: Orzeł cesarski, tytulatura cesarza Austrii Ferdynanda II.
śr. 22,5 mm; w. 3,47 g Au

stan 2

R Połysk menniczy.

zadki dukat, szczególnie w tak dobrym stanie zachowania.

Friedberg 2587
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Dukat 1736 EGN, Berlin, Prusy

407.

śr. 22,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2/2+

F

ryderyk Wilhelm I (1713-1740), mennica Berlin. Bardzo rzadki dukat z mennicy berlińskiej. Tylko kilka razy
notowany na aukcjach zagranicznych. Poszukiwany przez kolekcjonerów.

Bardzo ładny egzemplarz z połyskiem menniczym.
CENA: 6 000 zł

Friedberg 2338; Schrötter 79

Dukat 1761 OHK, Hamburg

408.

śr. 23,0 mm; w. 3,44 g Au

stan 1-

B

ardzo rzadki dukat z mennicy Hamburg, szczególnie w takim stanie zachowania. Po raz pierwszy w ofercie
aukcyjnej w Polsce. Tylko kilka razy notowany na aukcjach światowych.

Wspaniale zachowany egzemplarz z bardzo świeżym lustrem menniczym.

Friedberg 1125

409.

CENA: 1 500 zł

1/2 dukata 1726 EGN, Berlin, Prusy

śr. 17,0 mm; w. 1,74 g Au

stan 2

F
Ładnie zachowany egzemplarz. Stara, kolorowa patyna.

ryderyk Wilhelm I (1713-1740), Berlin. Rzadszy półdukat z mennicy berlińskiej.

Friedberg 2360; Schrötter 158
www.aukcjamonet.pl

CENA: 2 500 zł
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410.

Saksonia 10 talarów 1812, Drezno (podwójny August d'or)

Aw.: Głowa króla w prawo.
Rw.: Tarcze herbowe, litery SGH, nominał ZEHN THALER, data 1812
śr. 29,0 mm; w. 13,27 g Au

stan 2

F

ryderyk August I, książę saski i warszawski. 10 talarów – podwójny August d'or. Ekstremalnie rzadka, duża,
złota moneta z mennicy w Dreźnie. Ten rocznik sporadycznie występuje w handlu.

Pięknie zachowany egzemplarz. Dużo połysku menniczego w tle.
CENA: 10 000 zł

Friedberg 2882; Jaeger 153

411.

Friedrich d’or 1798 A, Berlin, Prusy

śr. 24,0 mm; w. 6,616 g Au

stan 2-/3+

F

ryderyk Wilhelm III (1797-1840), mennica Berlin. Rzadki Friedrich d'or z mennicy berlińskiej, sporadycznie
pojawiający się w handlu.

Ładny egzemplarz, delikatne przetarcie.
Friedberg 2425; Schrötter 158
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Prusy

1/2 Friedrich d’or 1817 A, Berlin, Prusy

412.

śr. 19,0 mm; w. 3,30 g Au

stan 2/2-

F

ryderyk Wilhelm III 1797-1840, mennica Berlin. 1/2 Friedrich d'or = 2 1/2 talara srebrem. Bardzo rzadka moneta
z mennicy Berlińskiej. Ten rocznik był tylko kilkakrotnie notowany na aukcjach światowych. Prawdopodobnie
najlepiej zachowany egzemplarz na rynku.

Piękny egzemplarz, czerwonawa patyna.
Friedberg 2427; Schrötter 559

CENA: 2 000 zł

Talar 1623, Fugger-Nordendorf

413.

Aw.: Herb. W otoku: MARQVARDT FVGGER F H V KIRCHB V WEISSEH H Z BIB
Rw.: Cesarski orzeł, tytulatura Ferdynanda II.
W otoku: FERDINANDVS II ROM IMP SEMP AVGVSTVS
śr. 41,3 mm; w. 28,77 g Ag
stan 2-/3+

B

ardzo rzadko spotykany talar niewielkiego księstwa niemieckiego usytuowanego w okolicach Augsburga.
Marquard zu Nordendorf (1601-1624) emitował tę monetę w 1623 roku.

Ładny egzemplarz, resztki połysku menniczego. Dobrze zachowane detale.
Davenport 6670
www.aukcjamonet.pl
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414.

Saksonia klipa talar strzelecki 1693, Drezno

wym. 41 x 40 mm; w. 25,46 g Ag

stan 2+

J Bardzo ładny egzemplarz. Piękna, stara patyna.

an Jerzy IV (1691-1694). Talar wybity z okazji zawodów strzeleckich.

Kahnt 692; Davenport 7649

415.

CENA: 2 000 zł

Overijsel dukat typu węgierskiego

śr. 23,0 mm; w. 3,50 g Au

stan 2

N

aśladownictwo dukata Zygmunta Batorego (1581-1602), Transylwania. Ciekawy dukat Overijssel. Sporadycznie
pojawiający się w handlu.

Bardzo ładny egzemplarz, dobrze zachowane detale.
Delmonte 1049; Friedberg 266; Koszyce 2738

300
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416.

Overijsel dukat typu węgierskiego

śr. 21,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2-

N

aśladownictwo dukata Zygmunta Batorego (1581-1602), Transylwania. Podobny do poprzedniego egzemplarza,
jednak odmienny stempel rewersu oraz inna interpunkcja.

Lekko gięty, ale ładny egzemplarz. Dobrze zachowane detale.
Delmonte 1049; Friedberg 266; Koszyce 2738

417.

CENA: 1 200 zł

Overijsel dukat typu węgierskiego

śr. 22,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 3+

N

aśladownictwo dukata Zygmunta Batorego (1581-1602), Transylwania. Podobny do poprzedniego egzemplarza,
jednak odmienny stempel rewersu oraz inna interpunkcja.

Poprawny egzemplarz. Drobne uderzenie na rancie.
CENA: 1 000 zł

Delmonte 1049; Friedberg 266; Koszyce 2738

418.

Dukat 1586, Utrecht

śr. 23-24 mm; w. 3,51 g Au

stan 2+

W

czesny, rzadki dukat holenderski z mennicy Utrecht. Sporadycznie występujący na aukcjach światowych.
O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet,
znalezionym w Koszycach.

Bardzo ładnie zachowany egzemplarz, wspaniała prezencja.
Delmonte 963; Friedberg 284; Koszyce (-)
www.aukcjamonet.pl
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Dukat 1586, Utrecht

419.

śr. 22,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 3

W

czesny, rzadki dukat holenderski z mennicy Utrecht. Sporadycznie występujący na aukcjach światowych.
O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet,
znalezionym w Koszycach.

Liczne uderzenia w tle, ale w pełni czytelny egzemplarz.
Delmonte 963; Friedberg 284; Koszyce (-)

420.

CENA: 1 000 zł

Dukat 1586, Friesland

śr. 23,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 2

C

iekawy dukat holenderski, Fryzja. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie
ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach. Odmiana z inną końcówką napisów na awersie.

Lekko gięty, bardzo ładnie zachowany.
Delmonte 1013; Friedberg 223; Koszyce (-)

421.

CENA: 1 000 zł

Dukat 1587, Geldern

śr. 23,0 mm; w. 3,52 g Au

stan 3

C

iekawszy dukat holenderski, Geldria. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim
skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach.

Resztki połysku menniczego. Egzemplarz gięty.

Delmonte 649; Friedberg 237; Koszyce (-)
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422.

Dukat 1588, Westfriesland

śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2-

D

ukat holenderski z Zachodniej Fryzji. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim
skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach.

Bardzo ładny egzemplarz. Ładnie zachowane detale.

Delmonte 836; Friedberg 291; Koszyce (-)

CENA: 1 000 zł

Dukat 1588, Westfriesland

423.

śr. 21,0 mm; w. 3,02 g Au

stan 3+/2-

C

iekawy dukat holenderski z zachodniej Fryzji. Odmiana z inną końcówką napisu na rewersie. O rzadkości
tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym
w Koszycach.

Dużo połysku menniczego w tle.
Delmonte 836; Friedberg 291; Koszyce (-)

424.

CENA: 1 000 zł

Dukat 1591, Geldern

śr. 22,0 mm; w. 3,45 g Au

stan 2/2+

O

rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet,
znalezionym w Koszycach.

Bardzo ładny dukat holenderski. Połysk menniczy.
Delmonte 649; Friedberg 237; Koszyce (-)
www.aukcjamonet.pl
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Dukat 1595, Holland

425.

śr. 22,0 mm; w. 3,46 g Au

stan 2/2+

R

zadki dukat holenderski (Holland), sporadycznie występujący na aukcjach. O rzadkości tego dukata świadczy
fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach. Odmiana
z inną końcówką napisów na awersie.

Bardzo ładny egzemplarz. Perfekcyjnie zachowane detale monety.
Delmonte 774; Friedberg 249; Koszyce (-)

CENA: 1 200 zł

Dukat 1595, Zeeland

426.

śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2

C

iekawszy dukat holenderski z prowincji Zelandia, sporadycznie pojawiający się w handlu. O rzadkości
tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym
w Koszycach.

Bardzo ładny egzemplarz, lekko niedobity. Bardzo dobrze zachowane detale. Połysk menniczy.
CENA: 1 200 zł

Delmonte 883; Friedberg 307; Koszyce (-)

427.

Dukat 1595, Utrecht

śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

stan 2+

D

ukat holenderski z mennicy Utrecht o bardzo ładnej prezencji. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że
nie było go w wielkim skarbie ukrytych w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach.

Bardzo ładny egzemplarz.

Delmonte 963; Friedberg 284; Koszyce (-)

304

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

CENA: 1 000 zł
/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Świat . Niderlandy

428.

Dukat 1596, Utrecht

śr. 23,0 mm; w. 3,44 g Au

stan 2-

D

ukat Utrecht sporadycznie pojawiający się w handlu, szczególnie w tak dobrym stanie zachowania.

Dużo połysku menniczego, ładnie zachowany. Lekko niedobity.
CENA: 1 200 zł

Delmonte 963; Friedberg 284; Koszyce 2400/2401

429.

Dukat 1597, Utrecht

śr. 23,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 2/2-

D

ukat holenderski, Utrecht. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych
w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach.

Bardzo ładnie zachowany egzemplarz. Drobne uszkodzenia w tle. Bardzo ładna prezencja.

Delmonte 963; Friedberg 284; Koszyce (-)

CENA: 1 200 zł

Dukat 1597, Utrecht

430.

śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2-/3+

D

ukat holenderski, Utrecht. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych
w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach.

Delmonte 963; Friedberg 284; Koszyce (-)
www.aukcjamonet.pl
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431.

Dukat 1598, Kampen

śr. 22,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 3+

R

udolf II, dukat holenderski, Kampen.

Egzemplarz lekko gięty.

Delmonte 1114; Friedberg 161; Koszyce 2760

CENA: 1 200 zł

Dukat 1612, Friesland

432.

śr. 23,0 mm; w. 3,49 g Au

stan 2-

D

ukat holenderski, Fryzja. O rzadkości tego dukata świadczy fakt, że nie było go w wielkim skarbie ukrytych
w XVII wieku monet, znalezionym w Koszycach. Odmiana z inną końcówką napisów na awersie.

Ładny egzemplarz. Resztki połysku menniczego w tle.
Delmonte 1013; Friedberg 223; Koszyce (-)

433.

CENA: 1 000 zł

Holland 14 guldenów 1750, Amsterdam

śr. 26,0 mm; w. 9,93 g Au

stan 1-

M

ennica Amsterdam. Rzadka moneta w takim stanie zachowania.

Super prezencja, bardzo ładny egzemplarz. Połysk menniczy, dobrze zachowane detale.

Friedberg 253
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434.

Talar 1640, Sztokholm

Aw.: Półpostać królowej Krystyny z ręką opartą o stół z królewskimi insygniami.
Tytulatura królewska w legendzie otokowej.
Rw.: Chrystus na wprost - herb Szwecji.
W otoku: SALVATOR MVNDI SALVA NOS 1640
śr. 42,0 mm; w. 28,57 g Ag

stan 3+

C

hristina (1632-1654). Rzadki talar szwedzki z mennicy Sztokholm, sporadycznie występujący na aukcjach.

Najwyższe elementy monety przetarte. Ciemna patyna.

Davenport 4523
CENA: 4 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Talar 1660, Ryga

435.

śr. 45,0 mm; w. 28,49 g Ag

stan 1-/2+

K

arol XI (1660-1697), mennica Ryga. Jedyny talar ryski Karola XI. Rzadki numizmat w tak pięknym stanie
zachowania.

Zachowane dużo połysku menniczego w tle. Wspaniale zachowane detale.
Davenport 4596; Ahlström 92a; Neuman 53

CENA: 12 000 zł

16 ore 1566, Sztokholm

436.

śr. 21-27 mm; w. 23,90 g Ag

W

stan 2

yśmienity egzemplarz w porównaniu do innych tego typu monet notowanych na aukcjach światowych.
Rzadki w tak dobrym stanie zachowania.

Bardzo ładny egzemplarz. Wspaniale zachowane detale.
Ahlström 47
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437.

1 dolar 1903, McKinley NGC MS62

śr. 13,0 mm; Au

M

oneta wybita na 100-lecie zakupu Luizjany. Rzadka w takim stanie zachowania.

Piękny, menniczy egzemplarz. Lustro mennicze. Bardzo dobrze zachowane detale.
Friedberg 99

CENA: 1 200 zł

3 dolary 1854, Filadelfia

438.

śr. 21,0 mm; w. 4,98 g Au .900

stan 2

R

zadka 3-dolarówka amerykańska z mennicy Filadelfia.

Bardzo ładny egzemplarz, dobrze zachowane detale.
Friedberg 124
www.aukcjamonet.pl

CENA: 1 200 zł
/

www.niemczyk.pl

/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

309

Świat . Wielka Brytania
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439.

Triple unite 1642, Oxford PCGS Genuine VF Details

Aw.: Popiersie króla Karola I w lewo, w koronie i zbroi, z mieczem i gałązką oliwną w dłoni.
Obok znak mennicy Oxford (pióropusz).
W otoku: CAROLVS D G MAG BRIT FRAN ET HI REX
Rw.: Trzy pióropusze, nominał III, napis w trzech wierszach
RELIG PROT LEG ANG LIBER PAR, poniżej data 1642
W otoku: EXVRGAT DEVS DISSIPENTVR INIMICI
śr. 45,0 mm; Au

K

arol I (1625-1649), mennica Oxford. Największa angielska złota moneta do czasów Jakuba II, który
wprowadził złote monety 5 Gwinei w 1686 roku (41,75 g Au .917). Literatura angielska szacuje, że do dnia
dzisiejszego nie przetrwało więcej niż 225 egzemplarzy tej majestatycznej monety, wliczając różne odmiany
i różne roczniki. Znak mennicy w Oxfordzie – pióropusz za głową króla. Po raz pierwszy w ofercie w Polsce.
Moneta w amerykańskim gradingu PCGS.

Bardzo dobrze zachowany egzemplarz, żadnych śladów manipulacji i zawieszek.
Friedberg 258; Seaby 2724

440.

CENA: 70 000 zł

2 funty 1887, Jubileusz 50-lecia na tronie

śr. 29,0 mm; w. 15,85 g Au 917

stan 3

V

ictoria (1837-1901), Royal Mint. Duża złota angielska moneta wybita z okazji jubileuszu 50-lecia na tronie
królowej Wiktorii.

Skazy w tle, ryski. Resztki połysku menniczego.

Friedberg 391; Seaby 3865
www.aukcjamonet.pl

CENA: 2 400 zł
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441.

Floren bez daty (1306 r.), Florencja

Aw.: Lilia i napis otokowy: FLOR-ENTIA
Rw.: Postać stojącego św. Jana Chrzciciela. W otoku: S. IOHA – NNES. /patron miasta/
u góry obok głowy znak menniczy - drabina, mincerzy Lapo Ghini i Geri Cardinali,
datujący monetę na 1 trimestr 1306 roku.
śr. 20,0 mm; w. 3,40 g Au
stan 3-

T

en typ monet zaczęto bić we Florencji w 1252 r., z wysokokaratowego złota, wzorując się na genueńskich
genovino . Rozwój międzynarodowego handlu wymógł bowiem wprowadzenie do obiegu nowej jednostki
o dużej realnej wartości. Za wzorem Genui, Florencji i Mediolanu poszły niebawem, w swej emisyjnej złotej
działalności i inne państwa europejskie, wzorując swe złote monety na florenckich prototypach.
Florenckie monety z wyobrażeniem lilii, stały się na kilka wieków podstawową monetą w Europie. Powszechnie
nazywano je florenami. Dopiero w XVI wieku pojawia się nazwa dukat dla złotej monety o wadze 3,5 g, dawniej
florena.
Zachowały się w całości zapiski działalności mennicy we Florencji umożliwiające dzisiaj bardzo dokładne
datowanie monet.
Friedberg 275; CNI 38

442.

CENA: 2 000 zł

Dukat bez daty (Ongaro), Modena

śr. 22,0 mm; w. 3,35 g Au

Aw.: Książę w zbroi.
W otoku: MVTINAE REG & CAESAR DVX
Rw.: Tarcza herbowa.
W otoku: NOBILITAS ESTENSIS

stan 3-

C

esare d'Este (1598-1628). Dukat włoski wybity w stylu dukatów węgierskich.

Egzemplarz gięty. Ślady manipulacji.

Friedberg 763; Monete Italiane d’oro str. 277 18/C
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Świat . Węgry
443.

Dukat (goldgulden) bez daty MA, Buda

śr. 20,0 mm; w. 3,44 g Au

Aw.: Czteropolowa tarcza herbowa.
W otoku: SIGISMUNDI D G R VNGARIE
Rw.: Św. Ladysław, po bokach inicjały M-A
W otoku: S LADISL AVS REX

stan 3+

Z

ygmunt Luksemburski (1387-1437), mennica Buda (1398-1407). Wyjątkowo rzadki typ goldguldena z mennicy
Buda, gdzie zamiast lilii na awersie jest czteropolowa tarcza. Ten typ nie był notowany wcześniej na aukcjach.
Po raz pierwszy w ofercie w Polsce.
Lengyel 18.1; Huszar 573; Koszyce (-)

CENA: 2 000 zł

Dukat (goldgulden)1522 KA (Kremnica)

444.

śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

Aw.: Madonna, tytulatura carska.
W otoku: LUDOVICVS D – G R VNGARIE
Rw.: Św. Ladysław, data 1522.
W otoku: S LADISLAVS – REX 15ZZ

stan 3+

L

udwik II (1516-1526). Ciekawy goldgulden z mennicy Kremnica.

Lekko gięty
Friedberg 39; Lengyel 121/2; Huszar 827
www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

CENA: 8 000 zł
/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

313

Świat . Węgry

Dukat 1533 KB, Kremnica

445.

śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

Aw.: Madonna, tytulatura cesarska.
W otoku: FERDINAND D – G R VNGARIE
Rw.: Św. Ladysław, data 1533.
W otoku: S LADISLAVS REX 1533

stan 2-

F

erdynand I Habsburg (1526-1564), mennica Kremnica. Wyjątkowo rzadki dukat węgierski z mennicy Kremnica,
sporadycznie pojawiający się na aukcjach światowych.

Bardzo ładny egzemplarz. Lekko gięty. Piękne lustro między literami.
Huszar 895; Friedberg 48

446.

CENA: 3 000 zł

Transylwania dukat 1559, Nagybanya

Aw.: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa z orłem jagiellońskim.
W otoku: YSABE D G REG VNGA 1 5 5 9
Rw.: Madonna z Dzieciątkiem.
W otoku: IOHAN SGIS M − R VNG S F V
śr. 21,0 mm; w. 3,52 g Au

stan 2

I

zabela i Jan II Zygmunt (1556-1559). Rzadki dukat siedmiogrodzki z mennicy Nagybanya.

Ładny egzemplarz. Dobrze zachowane detale.
Friedberg 265; Huszar 10
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Świat . Węgry
447.

Transylwania dukat 1560, Hermannstadt

śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

stan 2-

J

an II Zygmunt (1559-1571). Rzadki dukat siedmiogrodzki z mennicy Hermannstadt (Sybin).

Dobrze zachowane detale, uszkodzenie w polu. Ładny egzemplarz, lekko gięty.
CENA: 2 500 zł

Friedberg 275; Resch 3

448.

Dukat 1586 KB, Kremnica

śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

stan 2-

R

udolf II Habsburg (1586-1612). Pierwszy rocznik bicia dukatów Rudolfa II. Rzadki dukat węgierski z mennicy
Kremnica, sporadycznie występujący na aukcjach.

Pięknie zachowany egzemplarz. Lustro mennicze. Lekko gięty, drobne manipulacje w tle.
Huszar 1002; Friedberg 63
www.aukcjamonet.pl
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Świat . Węgry

Dukat 1612 KB, Kremnica

449.

śr. 22,0 mm; w. 3,51 g Au

Aw.: Stojąca postać władcy, tytulatura cesarza.
Rw.: Madonna, data 1612

stan 2

M

aciej II (1608-1619). Dukat z mennicy Kremnica.

Badny egzemplarz, lekko gięty. Lustro mennicze.
CENA: 3 000 zł

Friedberg 81

Dukat 1633 KB, Kremnica

450.

śr. 23,0 mm; w. 3,50 g Au

stan 1

F

erdinand II (1619-1637). Rzadki dukat w tym stanie zachowania.

Piękny, menniczy egzemplarz. Lustro na całej powierzchni.
Friedberg 98; Herinek 71
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Świat . Węgry
451.

Dwudukat 1765 KB, Kremnica
z inicjałami zarządcy mennicy

śr. 25,0 mm; w. 6,94 g Au

M

stan 2-

aria Teresa (1740-1780), mennica Kremnica. Ciekawszy wariant z inicjałami zarządcy mennicy KD (K. Donati).

Zachowany blask menniczy. Lekko gięty. Bardzo ładny egzemplarz.
Friedberg 179; Huszar 1649

452.

CENA: 3 000 zł

Dwudukat 1765 KB, Kremnica
bez inicjałów zarządcy mennicy

śr. 25 mm; w. 6,97 g Au

stan 2

M

aria Teresa (1740-1780), mennica Kremnica. Odmiana bez inicjałów zarządcy mennicy KD (K. Donati).

Bardzo ładny egzemplarz, bardzo dobrze zachowane detale.
Friedberg 179; Huszar 1649
www.aukcjamonet.pl
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Świat . Węgry

Dukat 1765 KB, Kremnica

453.

śr. 23,0 mm; w. 3,48 g Au

M

stan 2

aria Teresa (1740-1780). Dukat węgierski z mennicy Kremnica. Ciekawsza odmiana bez inicjałów zarządcy
mennicy KD (K. Donati).

Ładny egzemplarz, bardzo dobra prezencja. Lekko gięty.
Friedberg 180

CENA: 1 000 zł

Dukat 1846 KB, Kremnica

454.

śr. 21,0 mm; w. 3,48 g Au

stan 2-

F

erdynand V (1835-1848), mennica Kremnica. Dukat węgierski z tytulaturą króla Węgier Ferdynanda V (cesarz
Austrii, Ferdynand I).

Lekko gięty egzemplarz. Połysk menniczy.
Friedberg 222; Herinek 71

CENA: 1 000 zł

Dukat 1848 KB, Kremnica

455.

śr. 21,0 mm; w. 3,47 g Au

stan 2-

P

owstańczy dukat z legendą w języku węgierskim z czasów walk o niepodległość kraju. Wiosna Ludów
(1848-1849), mennica Kremnica.

Bardzo ładny egzemplarz, dobrze zachowane detale.
Friedberg 222; Herinek 76; Huszar 2091

318

www.aukcjamonet.pl

/

www.niemczyk.pl

CENA: 1 000 zł
/

tel. +48 668 271 324

/

aukcja@niemczyk.pl

Świat . Węgry
456.

Transylwania talar 1650 NB klipa PCGS XF Details (MAX) UNIKAT
najwyższa i jedyna nota gradingowa na świecie

Aw.: Półpostać księcia. W otoku: GEOR RAKO DG P TRA
Rw.: Tarcza herbowa, napis otokowyt: N-B i data 1650
wym. 47 x 47 mm; Ag

J

erzy Rakoczi II (1648-1660). Mennica Nagybanya. Wyjątkowo rzadka moneta. W katalogu Davenport ta
moneta pokazana jest tylko na rysunku. Wszystkie pozostałe mają swoje fotografie. Po raz pierwszy w handlu
na rynku aukcyjnym. Moneta w amerykańskim gradingu PCGS XF DETAILS (najwyższa i jedyna nota
gradingowa dla tej monety).
Wyjątkowy egzemplarz! Jedyny notowany na rynku.

Davenport 4749
CENA: 10 000 zł
www.aukcjamonet.pl
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Banknoty

I

Banknoty Insurekcji Kościuszkowskiej

nsurekcja, czyli Powstanie Kościuszkowskie było zrywem narodowym przeciwko
zaborcom, Rosji i Prusom. Rozpoczęło się 24 marca 1794, a zakończyło 16 listopada 1794
roku. Powstanie sprowokowane zostało II rozbiorem Polski i rządami kolaborującej
z zaborami Targowicy. W Krakowie 24 marca ogłoszono akt powstania, z mocy którego
Tadeusz Kościuszko został najwyższym naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych. Gdy
naród pod wodzą Kościuszki stanął do walki o niepodległość – idea wypuszczania
papierowych pieniędzy doczekała się realizacji. Na polecenie Kościuszki, Rada
Najwyższa Narodowa podjęła 8 czerwca 1794 roku uchwałę o utworzeniu Dyrekcji
Biletów Skarbowych. Banknoty o nominałach od 5 do 1000 złotych polskich zostały
zatwierdzone przez Kościuszkę, a symbole wolności, wzorowane na Rewolucji
Francuskiej, demonstracyjnie zostały wyeksponowane na centralnym miejscu. Bilety
skarbowe wprowadzono do obiegu 16 sierpnia 1794 roku i tuż przed upadkiem
Powstania przestały być prawnym środkiem płatniczym (6 listopada 1794 roku).
Banknoty Insurekcji to najstarsze i bardzo rzadko spotykane banknoty polskie. Do
dnia dzisiejszego zachowało się ich niewiele.
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Banknoty
457.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 100 złotych 1794 seria A

skala 1:2,5
wymiary: 175 x 96 mm

stan 1

F

ragment znaku wodnego ZONNEN. Bardzo rzadki banknot w takim stanie zachowania. Jedna z najrzadszych
odmian banknotu o nominale 100 złotych. W katalogu Lucow R5.

Stan idealny. Sztywny papier, brak zabrudzeń. Piękny egzemplarz.
CENA: 3 000 zł

Lucow 33 (R5); Miłczak A5

458.

Insurekcja Kościuszkowska 50 złotych 1794 seria A

skala 1:2,5
wymiary: 178 x 95 mm

stan 1

B

ardzo rzadki banknot w takim stanie zachowania.

Sztywny papier. Piękny egzemplarz.
CENA: 1 500 zł

Lucow 29 (R3); Miłczak A4
www.aukcjamonet.pl
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Banknoty
459.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 50 złotych 1794 seria B

skala 1:2,5
wymiary: 178-182 x 97 mm

stan 1-

B

ardzo rzadki banknot w takim stanie zachowania.

Sztywny papier. Piękny egzemplarz.
Lucow 30 (R2); Miłczak A4

460.

CENA: 1 500 zł

Insurekcja Kościuszkowska 50 złotych 1794 seria C

skala 1:2,5
wymiary: 179 x 96 mm

stan 1

B

ardzo rzadki banknot w takim stanie zachowania.

Sztywny papier. Piękny egzemplarz.
Lucow 31 (R2); Miłczak A4
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Banknoty
461.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 50 złotych 1794 seria D

skala 1:2,5
wymiary: 176 x 96 mm

stan 1

Z

nak wodny Peter de Vries. Bardzo rzadki banknot w takim stanie zachowania.

Sztywny papier. Piękny egzemplarz, super prezencja.
CENA: 1 500 zł

Lucow 32 (R3); Miłczak A4

462.

Insurekcja Kościuszkowska 25 złotych 1794 seria A

skala 1:2,5

wymiary: 184 x 96 mm

stan 3

Z

naki wodne firmowe.

Niewielkie zaplamienia, doklejka.
CENA: 500 zł

Lucow 24; Miłczak A4
www.aukcjamonet.pl
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Banknoty
463.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 25 złotych 1794 seria A

skala 1:2,5

wymiary: 180 x 96 mm

stan 3

Lucow 24; Miłczak A4

464.

CENA: 500 zł

Insurekcja Kościuszkowska 25 złotych 1794 seria B

skala 1:2,5

wymiary: 179 x 96 mm

stan 2+

Z

nak wodny - napis firmowy. Rzadszy typ.

Lekkie zaplamienie. Bardzo ładny egzemplarz.
Lucow 25 (R2); Miłczak A4
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Banknoty
465.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 25 złotych 1794 seria C

skala 1:2,5

wymiary: 179 x 96 mm

stan 1

Z

nak wodny Peter de Vries.

Piękny egzemplarz, wspaniale zachowany.
Lucow 26; Miłczak A3

466.

CENA: 1 000 zł

Insurekcja Kościuszkowska 25 złotych 1794 seria D

skala 1:2,5

wymiary: 179 x 96 mm

stan 2

Z

naki wodne firmowe.

Niewielkie rdzawe plamki. Ładny egzemplarz.
Lucow 27 (R2); Miłczak A4
www.aukcjamonet.pl
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Banknoty
467.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 10 złotych 1794 seria A

skala 1:2,5

wymiary: 178-180 x 96 mm

stan 2

Bardzo ładny egzemplarz. Sztywny papier. Bardzo dobra prezencja.
Lucow 17 (R2); Miłczak A2

468.

CENA: 1 000 zł

Insurekcja Kościuszkowska 10 złotych 1794 seria B

skala 1:2,5

wymiary: 176 x 96 mm

stan 2-

Rdzawe zaplamienie, ale bardzo dobra prezencja.
CENA: 1 000 zł

Lucow 18 (R2); Miłczak A2
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Banknoty
469.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 10 złotych 1794 seria C

skala 1:2,5

wymiary: 178 x 91 mm

stan 4

Słabszy egzemplarz, złamania i zagięcia.
Lucow 19 (R2); Miłczak A2

470.

CENA: 500 zł

Insurekcja Kościuszkowska 10 złotych 1794 seria D

skala 1:2,5

wymiary: 179 x 96 mm

stan 2+

ZBardzo ładny egzemplarz, sztywny papier. Super prezencja.
nak wodny firmowy.

CENA: 1 000 zł

Lucow 21 (R2); Miłczak A2
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Banknoty
471.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 5 złotych 1794 seria NC1

skala 1:2,5

wymiary: 178 x 98 mm

stan 2-

BZgięty na pół w pionie. Bardzo dobra prezencja.

ardzo rzadki banknot, szczególnie w takim stanie zachowania.

Lucow 4 (R2); Miłczak A2

472.

CENA: 2 000 zł

Nierozcięte 2 sztuki x 10 groszy miedziane 1794

skala 1:2

wymiary: 110 x 68 mm

			

stan 2/2-

D

wa nie rozcięte egzemplarze. Niewielki zaciek na rewersie. Bez oznaczenia serii, bez numeracji. Rzadkie,
ciekawostka dla kolekcjonerów banknotów.
CENA: 800 zł

Lucow 40a (R4); Miłczak 9
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Banknoty
473.

Polska

Insurekcja Kościuszkowska 1794, 4 złote polskie
kompletny zbiór (32 szt.)

wymiary: 86 x 50 mm

			

stan 1/2

K

ompletny zbiór (24 szt. 1 serii i 8 szt. 2 serii). W zestawie rzadkie odmiany, np. seria 1-C „smutne”, seria
1-K z obróconym ozdobnikiem w prawym górnym rogu, czy seria 2-C „birs”, wszystkie z poprawnie
umieszczonym faksymile, pięknie zachowane, razem 32 sztuki w zestawie.
Kompletny zbiór - dziś trudny do zebrania. Rzadkość na rynku.

CENA: 5 000 zł
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Banknoty

474. Księstwo Warszawskie 2 Talary 1810 seria B Sobolewski

Polska

skala 1:2
wymiary: 174 x 95 mm

			

stan 4

B

anknot jednostronny z datą emisji 1 grudnia 1810 r. Na awersie podpis komisarza „Walenty Sobolewski”
i podpis kontrolera „Piramowicz”. Naddarcie, zgięcie i złamanie. Rzadki banknot nawet w takim stanie
zachowania.
Lucow 66; Miłczak A13h

475.

CENA: 1 000 zł

Księstwo Warszawskie 1 Talar 1810 seria A Badeni

skala 1:2
wymiary: 173 x 95 mm

			

stan 4

P

odpisy: komisarze – Badeni oraz kontrolera: Piramowicz. Stempel na odwrocie. Rzadki banknot.
CENA: 500 zł

Lucow 51 (R2), Miłczak A12
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Banknoty
476.

Polska

Powstanie Listopadowe 1 złoty 1831 Głuszyński

skala 1:2

wymiary: 101 x 64 mm

			

stan 4-

P

odlepki. Podpis Głuszyński, litera A, numeracja 736234. Jest to pierwszy polski banknot drukowany techniką
litograficzną i z sygnaturą projektanta. Arkusze z papierni Jeziorna koło Warszawy. Gruby, zielony papier.
Rzadki i poszukiwany.
Lucow 133 (R4); Miłczak A22

CENA: 1 000 zł

Bank Polski 1841-1866

1 rubel srebrem 1858
Niepokoyczycki / Łubkowski

477.

skala 1:2

wymiary: 117 x 76 mm

			

stan 4

E

kstremalnie rzadki banknot. Bardzo dobry stan zachowania jak na ten typ banknotów. Katalog Lucow określa
rzadkość jako R4. Numeracja 5764770.

Delikatne przedarcie na krawędzi i z prawej strony.
Lucow 175 (R4); Miłczak A 45b
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Banknoty

Polska

2 złote 1919 Kościuszko S.4.A.

478.

skala 1:2

wymiary: 115 x 80 mm

			

stan 3-

R

zadki i poszukiwany banknot. Bez znaku wodnego, seria S.4.A 034387. Załamanie, zagięcie i przybrudzenie,
ale prezencja bardzo dobra. Lucow nie notuje tej serii, podobną określa na rzadkość R5.

Lucow 566 R5; Miłczak 48a

CENA: 500 zł

10 złotych 1919 Kościuszko S.4.A

479.

skala 1:2

wymiary: 151 x 93 mm

			

stan 2

P

iękny i rzadki banknot. Kolor fioletowy. Sztywny papier, brak zabrudzeń, jeden dolny róg złamany, ale
prezencja wspaniała. Seria S.4.A 023417, katalog Lucow określa rzadkość na R6. Bardzo rzadko pojawiający
się w handlu, szczególnie w takim stanie zachowania.
CENA: 5 000 zł

Lucow 574 R6; Miłczak 50a
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Banknoty
480.

Polska

10 złotych 1919 Kościuszko S.14.A.

skala 1:2
wymiary: 148 x 89 mm

			

stan 2/2-

N

ajrzadszy XX-wieczny banknot obiegowy, bardzo ładny. kolor czerwony. Ogromna rzadkość na rynku.
Lucow nie notuje tej serii, podobnej określa rzadkość na R8. Bardzo dobry stan zachowania w porównaniu
z innymi dostępnymi na rynku.

Pofalowany papier, zgięcie i zagięcie rogów.
Lucow 575 R8; Miłczak 50b

481.

CENA: 4 000 zł

20 złotych 1924 Kościuszko II EM.B WZÓR

skala 1:2
wymiary: 158 x 97 mm

			

stan 1

W

ZÓR, 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. Seria II EM.B. Sztywny papier, minimalnie pofalowany dół banknotu. Ogromna rzadkość na rynku,
notowany tylko w największych kolekcjach banknotów.
CENA: 8 000 zł

Lucow 610 R7; Miłczak 59Wc
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Banknoty
482.

Polska

20 złotych 1924 Kościuszko II EM.C

skala 1:2
wymiary: 158 x 95 mm

			

stan 4+

J

eden z najrzadszych XX wiecznych banknotów obiegowych. Serie II EM.C 0592560. Lucow określa rzadkość
na R7. Bardzo rzadki i poszukiwany banknot, nawet w tym stanie zachowania.

Kilka złamań, zgięć i przybrudzeń.
Lucow 612 R7; Miłczak 59

483.

CENA: 3 000 zł

2 złote 1925 bilet zdawkowy seria A

skala 1:2
wymiary: 114 x 81 mm

			

stan 1

B

ardzo rzadki banknot, szczególnie w tak pięknym stanie zachowania. Sztywny papier, minimalnie zaokrąglone
rogi banknotu. Seria A.0043125.
CENA: 1 000 zł

Lucow 705 (R3); Miłczak 60
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Banknoty
484.

Polska

Getto Łódź 50 Marek 15.05.1940

skala 1:2
wymiary: 161 x 166 mm

			

D

stan 2-

ruk w kolorze niebieskim, bez oznakowań serii, ze znakiem wodnym. Numeracja sześciocyfrowana,
numerator typu pierwszego. Numer seryjny banknotu jest co prawda powyżej liczby 5000, jednakże jest
to banknot, który został wydrukowany na mniej więcej 180-190 arkuszach papieru. Również jest to praktycznie
początek całej serii, biorąc pod uwagę, że nakład pierwszej emisji banknotów o nominale 50 marek zajął 1800
arkuszy papieru.Bardzo rzadki banknot z tak niskim numerem z pierwszej emisji.

Złamanie w środkowej części banknotu.
Miłczak L7b; Sarosiek GŁ7b

CENA: 1 500 zł

Getto Łódź 10 Marek 15.05.1940

485.

skala 1:2
wymiary: 150 x 75 mm

			

stan 1-

B

ardzo niski numer (000745). Druk w kolorze zielonym, bez oznaczenia serii, ze znakiem wodnym. Numerator
typu pierwszego, numeracja sześciocyfrowa. Banknoty z wysoką numeracją są zazwyczaj w świetnych
stanach zachowania. Jest to związane z tym, że gdzieś, czy w drukarni, czy w kasie gettowych instytucji były
magazynowane najnowsze paczki banknotów, które czekały na emisję, ale z jakiś przyczyn nie zdążyły zostać
wyemitowane. Natomiast fenomenem jest, że banknot, który pochodzi z pierwszych kilkudziesięciu arkuszy
przetrwał 4 lata i nie został wpuszczony do obiegu.
Banknoty z tak niską numeracją są wyjątkowo rzadkie.

Piękny, sztywny papier. Tylko prawy górny róg złamany, super prezencja.
CENA: 8 000 zł

Miłczak L5; Sarosiek GŁ5b
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Banknoty
486.

Polska

Getto Łódź 1 Marka 15.05.1940 WZÓR Nr 000000

skala 1:2
wymiary: 120 x 65 mm

			

stan 1-

B

ez oznaczenia serii, bez znaku wodnego, numerator typu pierwszego. Numeracja sześciocyfrowa. Co prawda
nie ma informacji w źródłach historycznych na temat przeznaczenia banknotu, ale najprawdopobniej jest
to wzór, który był przekazywany kasom/kasjerom na terenie getta, a także instytucjom, które były związane
z emisją pieniędzy w gettcie. Jedną z takich instytucji był Bank Rzeszy. Bardzo rzadki banknot w menniczym
stanie zachowania.
Miłczak L2 Wa; Sarosiek GŁ2

487.

CENA: 500 zł

Bon obozowy Getto Sokółka,
Stadtkasse Sokolka – Judengeld na 0.91 marki

skala 1:2
wymiary: 90 x 53 mm

			

stan 1/1-

B

on płatniczy którym prawidłowy „Reichdeutscher ” Niemiec wynagradzał pracę niewolniczą w getcie
w Sokółce - UNIKAT. Emisja banknotu nastąpiła pomiędzy 1941, a 1943 rokiem, w czasie gdy funkcjonowało
getto sokólskie. Kwota 0,91 reichsmarki jest najprawdopodobniej jednodniową stawką, którą otrzymywali
Żydzi za swoją pracę, a kwota ta być może wynika z przelicznika polskiego złotego, na niemiecką reichsmarkę.
Niewyjaśniony do dziś jest brak numerów seryjnych, nie ma także podpisu (nawet w formie faksymile)
emitenta, ani klauzuli o fałszowaniu (chociaż to ostatnie nie jest konieczne). Emitentem jest burmistrz Sokółki,
czyli wówczas Niemiec, a w przypadku emisji oficjalnych banknotów gett w Łodzi i Terezinie, a także bonów
pocztowych, które funkcjonowały jako pełnoprawne środki płatnicze w getcie łódzkim emitentem była zawsze
strona żydowska. Niemcy nie chcieli, żeby ktoś ich kiedykolwiek kojarzył z emisją pieniędzy dla Żydów. Dziwny
jest także zapis słowa „getto”. Słowa „ghettos” używają nacje mówiące po angielsku. Niemcy używają słowa
„getto”. Lucow przypisuje rzadkość R9 i zaznacza że takie banknoty trzeba uznać jako unikaty. Podczaski nie
notuje takiego papieru i określa cenę jako amatorską. Ogromnej rzadkości banknot, taki sam banknot był tylko
raz oferowany na aukcji w Polsce. Na rynku prawdopodobnie znanych jest nie więcej niż dwa egzemplarze.
Lucow 881 R9 (inny kolor papieru) ; Campbell 4241,
Podczaski DO-125.1 (nie notuje takiego papieru, c.a.)
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Banknoty
488.

Bank Polski na emigracji 1939

50 złotych z 20.08.1939
jednostronny druk próbny kolor zielony

skala 1:0,75

wymiary: 204 x 114 mm

			

stan 1

S

ytuacja Polski w 1939 roku spowodowała, że prezydent, premier i także władze Banku Polski S.A. podjęły
decyzję o wyjeździe i ewakuowaniu zapasów złota, dewiz, bilonu, dokumentów oraz banknotów z Polski.
Aktywa zdeponowano w krajach sojuszniczych m.in. Anglii i USA. Dyrekcja Banku Polskiego zdecydowała
o zwiększeniu zapasów pieniężnych mając nadzieję na szybkie wyzwolenie kraju, a wraz z tym na wzrost obiegu
złotych polskich. Wykonanie dużej ilości banknotów w 1942 roku zlecono amerykańskiej firmie American Bank
Note Company. Firma wydrukowała dwa banknoty o nominałach 20 i 50 złotych, druk został zakończony w 1943
roku. Po zakończeniu wojny w 1947 roku przewieziono do Polski pieniądze wydrukowane w Anglii i USA oraz
papier do ich druku, jednak już w 1951 roku Bank Polski postawiono w stan likwidacji, zaś banknoty i papier
zniszczono, pozostawiając nieliczne egzemplarze. Dziś banknoty obiegowe tej emisji oraz ich wzory zalicza się
do rzadkich, a jednostronne druki próbne do niezwykle rzadkich.

J

ednostronny druk próbny wykonany przy użyciu stalorytu w kolorze zielonym strony odwrotnej banknotu
o nominale 50 złotych emisja z 20.08.1939 r, na cienkim papierze bez znaku wodnego, naklejona na karton,
dodatkowo ciekawy i efektowny nadruk BANK POLSKI 20 BACK oraz numer 83658. Prawdopodobnie takie
egzemplarze trafiały od Amerykańskiej firmy (American Bank Note Company) do rąk przedstawicieli dyrekcji
Banku Polskiego w celu ich akceptacji. Jako główny motyw strony odwrotnej została wykorzystana ilustracja
Pienin, malowniczego spływu tratwą po Dunajcu. Bardzo rzadki próbny druk w kolorze zielonym, po raz
pierwszy w ofercie aukcyjnej. W katalogu Lucowa występuje wyłącznie podobny egzemplarz i określany jako
rzadkość R9. Pięknie zachowany, sztywny papier, brak przybrudzeń. Ogromna rzadkość na rynku kolekcjonerskim.
CENA: 4 000 zł

Miłczak 87; Lucow 1062 (R9) podobny
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Banknoty
489.

Bank Polski na emigracji 1939

50 złotych z 20.08.1939
jednostronny druk próbny kolor czarny

skala 1:3

wymiary: 204 x 114 mm

			

stan 1

J

ednostronny druk próbny wykonany przy użyciu stalorytu w kolorze czarnym strony odwrotnej banknotu
o nominale 50 złotych emisja z 20.08.1939 r, na cienkim papierze bez znaku wodnego, naklejona na karton,
dodatkowo ciekawy i efektowny nadruk BANK POLSKI 20 BACK oraz numer 83656. Prawdopodobnie takie
egzemplarze trafiały od amerykańskiej firmy (American Bank Note Company) do rąk przedstawicieli dyrekcji
Banku Polskiego w celu ich akceptacji.
Bardzo rzadki próbny druk, w katalogu Lucowa występuje wyłącznie podobny egzemplarz i określany jako
rzadkość R9. Pięknie zachowany, sztywny papier, brak przybrudzeń. Ogromna rzadkość na rynku kolekcjonerskim.
Miłczak 87; Lucow 1057 (R9) podobny

490.

CENA: 4 000 zł

20 złotych z 20.08.1939
Jednostronny druk próbny kolor czarny

skala 1:3

wymiary: 190 x 114 mm

			

stan 1

J

ednostronny druk próbny wykonany przy użyciu stalorytu w kolorze czarnym strony odwrotnej banknotu
o nominale 20 złotych emisja z 20.08.1939 r, na cienkim papierze bez znaku wodnego, naklejona na karton,
dodatkowo ciekawy i efektowny nadruk BANK POLSKI 20 BACK oraz numer 83656. Prawdopodobnie takie
egzemplarze trafiały od amerykańskiej firmy (American Bank Note Company) do rąk przedstawicieli dyrekcji
Banku Polskiego w celu ich akceptacji. Bardzo rzadki próbny druk, w katalogu Lucowa występuje wyłącznie
podobny egzemplarz i określany jako rzadkość R9. Pięknie zachowany, sztywny papier, brak przybrudzeń.
Ogromna rzadkość na rynku kolekcjonerskim.
CENA: 3 000 zł

Miłczak 87; Lucow 1057 (R9) podobny
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Polska

491. Kraków. Odznaka pamiątkowa na 40-lecie założenia
Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń

skala 1,5:1

O

dznaka pamiątkowa nadana w 1911 roku Michałowi Grzegorzowi Garapich z okazji obchodów 40tej rocznicy założenia Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Srebro, złoto, emalia.
Nakrętka - zakład grawerski S. Lipczyński w Warszawie. Monogram MG = Michał Grzegorz Garapich
de Sichelburg. KSO – Krakowska Straż Ogniowa
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie – instytucja ubezpieczeniowo–finansowa z siedzibą
w Krakowie. W 1902 została powołana Spółka kredytowa członków Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń. Od
1885 do 1906 dyrektorem był Zenon Słonecki, a jego następcą od 1906 został Michał Garapich. Michał Grzegorz
Garapich de Sichelburg (ur. 12 marca 1850, zm. 1917 w Krakowie) – właściciel dóbr, poseł do Rady Państwa
i Sejmu Krajowego Galicji VIII, IX i X kadencji od 1901 do 1914. Działał w ramach Towarzystwa Wzajemnych
Ubezpieczeń w Krakowie, w 1906 został wybrany I dyrektorem zastępując na tym stanowisku Zenona Słoneckiego.
UNIKATOWE odznaczenie w stanie zachowania zbliżonym do idealnego.

wymiary: 50 x 55 mm; waga: 53,06 g
CENA: 15 000 zł
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

492. Dwa tłoki pieczętne rosyjskich książąt Dołgorukij

P

ieczęć z herbem rosyjskich książąt Dołgorukij na płaszczu gronostajowym pod koroną książęcą. Brąz
złocony, rękojeść kość zwierzęca. Rosja, pierwszy kwartał XIX w. Rodzina Dołgorukij pochodzi od księcia
Rostawsko-Juzdalskiego Jerzego Dołgorukiego (zm. 1157 r.), założyciela miasta Moskwy./ Przez wieki była
jedną z najmożniejszych rodzin.
Pieczęć z monogramem GD (powtórzonym w wersji lustrzanej) pod koroną książęcą. Prawdopodobnie
właścicielem był Grigoriy Dołgorukij. Kryształ górski. Rosja, II połowa XIX wieku.

wymiary kryształu: 22 x 18 x 43 mm; waga: 47,08 g
wymiary pieczęci: 33 x 27 x 74 mm; waga: 89,41 g

Stan zachowania: drobne ryski na tłoku
Stan zachowania: bardzo dobry
CENA: 6 000 zł
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

493. Żeton dla sędziego pokoju, Piotrków, złoto

skala 1,5:1

W

ykonany z 14-karatowego złota (brak oznaczeń złota) żeton dla sędziego pokoju guberni piotrkowskiej.
ИК (I Korowicki) 1912 r. Zielona emalia, dwa kolory złota. Bardzo rzadki przedmiot bardzo dobry stan zachowania.

wymiary: 45 x 29 mm; waga: 11,94 g Au

CENA: 4 000 zł

494. Krzyż Świętego Jerzego 1 klasy, Złoto

skala 1,5:1

K

rzyż Zasługi Wojskowego orderu Świętego Jerzego (od 1913 Krzyż św. Jerzego) został ustanowiony
25 lutego 1807 dekretem cara Aleksandra I w celu nagradzania szeregowych żołnierzy i podoficerów armii
rosyjskiej za męstwo i odwagę w trakcie bezpośredniej walki z nieprzyjacielem. Medal noszony był na tego
samego koloru kłódce jak order św. Jerzego. Krzyżem pierwszej klasy zostało odznaczonych zaledwie ok. 33 000
żołnierzy. Odmiana z puncą – głową kobiety w kółku na dolnym ramieniu krzyża, numer 29293. Bardzo rzadkie
odznaczenie rosyjskie wykonane w złocie, ładnie zachowane.

wymiary: 34 x 34 mm; waga: 14,77 g Au
Diakov 1132.9 (R3)
www.aukcjamonet.pl
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

495. Pieczęć - brelok z herbem rosyjskich książąt Kropotokin
skala 1,5:1

P

ieczęć - brelok z herbem rosyjskich książąt Kropotokin i monogranem KMK na płaszczu gronostajowym
z przełomu XVIII i XIX wieku. Wyszczerbienie brzegu kamienia. Przedmiot dobrze zachowany.

wymiary: 26 x 23 x 41 mm; waga: 13,41 g
CENA: 1 000 zł

496. Tłok pieczętny rosyjskiego generała Krusensterna

skala 1:1,5

T

łok pieczętny z herbem rosyjskiego generała porucznika kawalerii Nikołaja Fiodorowicza Krusensterna
(1854-1940) wieloletniego oficera Sztabu Głównego w Moskwie i m.in. dowódcy lejbgwardyjskiego pułku
ułanów. W czasie I wojny walczył w Galicji i Królestwie Polskim. Był m.in. kawalerem orderu św. Aleksandra
Newskiego z mieczami i Orła Białego. Tłok wykonany w złoconym brązie w oprawie srebrnej złoconej. Uchwyt
– szlifowany agat. Rosja, II połowa XIX wieku. Przedmiot bardzo dobrze zachowany.

wymiary: 16 x 13 x 88 mm; waga: 45,84 g
CENA: 4 000 zł
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

497. Srebrna portmonetka z faksymile rosyjskiego papieru
wartościowego
skala 1:2

P

ortmonetka z faksymile rosyjskiego papieru wartościowego na 100 rubli. Na odwrocie wygrawerowana
liczba 200 000 i monogram właściciela „L.L.”. Obiekt był upominkiem banku dla klienta, która zdeponował
w/w kwotę. Pudełko grawerowane i złocone, wewnątrz jedwabne przegródki (częściowo zetlałe). Dwukrotnie
cechowane: srebro pr. 84, Moskwa. Imiennik złotnika - litery rosyjskie: „И.С” (?), częściowo zatarte. Prawdopodobnie
znany jubiler Iwan Sazikow. Dobrze zachowana.

wymiary: 66 x 48 x 20 mm; waga: 45,16 g Ag „84”
CENA: 2 500 zł

498. Ryngraf za kampanię chińską 1900-1901

skala 1:2

Zachowany w idealnym stanie, bez śladów użytkowania ryngraf - wyróżnienie dla oficerów za zasługi bojowe
podczas kampanii przeciw Chinom 1900-1901. Brąz złocony, w centralnej części orzeł carski.

wymiary: 53 x 129 mm; waga: 57,74 g
CENA: 5 000 zł
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

499. Rosja Order Świętego Stanisława z mieczami III klasa, złoto

skala 1:2

N

a awersie: krzyż maltański, pokryty czerwoną emalią, pomiędzy ramionami cztery dwugłowe orły
carskie, w centrum medalion otoczony wieńcem laurowym pokrytym zieloną emalią, wewnątrz inicjały
SS. Na rewersie: inicjały oraz sygnatury wytwórcy ИА i ЭДУАPДЪ, wewnątrz medalionu litery SS.
Na uszku państwowa próba złota 56 (583).
Po upadku powstania listopadowego w 1831 Order Świętego Stanisława, podobnie jak Order Orła
Białego i Order Virtuti Militari, włączono do odznaczeń rosyjskich jako najniższe z nich pod nazwą CesarskoKrólewski Order św. Stanisława. Zmieniony został wygląd insygniów: ze środkowego medalionu awersu usunięto
malowaną na porcelanie figurę św. Stanisława i zastąpiono ją splecionymi literami SS (Sanctus Stanislaus),
polskie białe orły między ramionami krzyża wymienione zostały na dwugłowe orły carskie, leżące pomiędzy
emaliowanymi na czerwono ramionami krzyża.
Oryginalna bardzo ładna wstęga, oryginalne pudełko z herbem rosyjskim i tłoczonym napisem
św. Stanisław 3 stopień. Nienaruszona emalia. Rzadki i wspaniale zachowany kompletny przedmiot.

wymiary krzyża: 53 x 53 mm; waga: 14,34 g złoto
CENA: 10 000 zł
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

500. Krzyż Orderu św. Anny I klasy, złoto

R

zadkie i okazałe odznaczenie rosyjskie I klasy, wykonane w złocie, przełom XIX i XX wieku. Punca złota
pod emalią na rewersie i imiennik wytwórcy AK na dolnym ramieniu krzyża. Cecha „56” (14 ct) złota na
uchu. Pięknie zachowany krzyż, wszystkie emalie i miniaturka w idealnym stanie. Brak wstęgi orderowej.
Bardzo rzadkie odznaczenie, szczególnie w tak idealnym stanie zachowania.

wymiary: 55 x 50 mm; waga: 22,76 g Au
CENA: 8 000 zł

501. Krzyż Orderu świętej Anny III klasy, złoto

R

zadkie odznaczenie rosyjskie III klasy, wykonane w złocie. Przełom XIX i XX w. Punca złota pod emalią na
rewersie i imiennik wytwórcy AK na dolnym ramieniu krzyża. Cecha „56” (14 ct) złota na uchu.
Pięknie zachowany krzyż, wszystkie emalie i miniaturka w idealnym stanie. Brak wstęgi orderowej. Poszukiwane
odznaczenie. Idealny stan zachowania.

wymiary: 35 x 40 mm; waga: 8,23 g Au
CENA: 4 000 zł
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Ordery, odznaki, odznaczenia

Rosja

502. Dokument nadania Orderu Św. Anny II klasy z mieczami.
Podpis cara Mikołaja II Romanowa, 1905 r.

skala 1:1,5

R

ęcznie kaligrafowany ukaz Kapituły Rosyjskich Imperatorskich i Carskich Orderów, potwierdzający nadanie
orderu św. Anny II klasy z mieczami Aleksandrowi Dobrotworskiemu, weterynarzowi I Syberyjskiego
Korpusu Wojskowego, okręgowemu inspektorowi weterynaryjnemu wojsk mandżurskich biorących
udział w wojnie z Japonią. Order św. Anny z mieczami II klasy, wykonany był w złocie, zdobiony czerwoną
emalią i miniaturką centralną z wizerunkiem św. Anny. Noszony był na szyi na czerwonej wstędze. Order ten
zaliczany był do jednych z wyższych odznaczeń wojskowych.
Na dokumencie umieszczono informację, że order nadano za udział w wojnie z Japonią. Data wystawienia
dokumentu: 16 marca 1905 roku.
Dokument własnoręcznie podpisany przez cara Mikołaja II. Bardzo dobry stan zachowania. Bardzo rzadki
przedmiot kolekcjonerski.
Wymiary: 214,0 x 354,0 mm
CENA: 3 500 zł
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503.

Kundmann Johann Chrystian 1731
zestaw dwóch dzieł

A

utorem tego dzieła, jak i następnych, jest Johann Chrystian Kundmann (Jan Krystian, 1684-1751), znakomity
wrocławski lekarz i przyrodnik, jeden z najwybitniejszych numizmatyków swej epoki, znawca śląskiego
medalierstwa. Słynny był jego gabinet osobliwości, którego katalog wydał w 1737 roku. Doktorat obronił
w 1708 r. w Halle. W niniejszym dziele skatalogował i opisał śląskie medale poświęcone wybitnym Ślązakom,
opatrując opisy licznymi danymi biograficznymi i 57 tablicami genealogicznymi.
Wszystkie tablice (38 szt.) z miedziorytniczymi wizerunkami medali wykonał największy artysta
grafik Wrocławia w XVIII wieku – Bartłomiej Strachowski (+1759 r.), którego sygnaturę znajdujemy na stronie
dedykacyjnej dla hr. Reddera (por. Adam Więcek: Strachowscy. Wrocław 1960). Strachowski był zaprzyjaźniony
z Kundmannem, wykonał też jego dwa portrety miedziorytnicze (replika portretu na 3 str. okładki – Kundmann
trzyma rękę na swym dziele). W księdze znajdujemy trzy pełnostronnicowe tablice miedziorytnicze Strachowskiego
z przedstawieniami nagrobków wrocławian, dziś już nie istniejących!
Również wiele z opisanych przez Kundmanna medali znanych jest już tylko z opisów i wizerunków
skatalogowanych w tym dziele, stanowiącym niezgłębione źródło dla badań śląskiej numizmatyki, medalierstwa
i historii.
1. Kundmann Johann Christian. Nummi Singulares, oder Sonderbare Thaler und Muntzen.
So offt wegen einer kleinen Marque, oder ,theils curieusen Historie, theils fabelhafften Mahrchen, von denen
Muntz-Liebhaben hochgeschatzet, und desswegen in Muntz-Cabinettern vor andern werden. Breslau (Wrocław)
– Leipzig (Lipsk) 1734. Drukarnia Michael Hubert; s. 154; 5 rozkładanych tablic miedziorytniczych z wizerunkami
monet oprawie identycznie współcześnie z następnym dziełem Kundmanna:
2. Nummi Jubilaei, oder Jubel Schau-Stucke, So nach 50-jahriger Hochfurstlicher Regierung, nach eben so lang
gefuhrten wichtigen Amts-Wurden; Insonderheit auf Hochzeit-Jubilaa, zum Vorschein kommen; Nebst denen
hierbei veranstalteten Jubel-Solennitaten, beschrieben, und auf Verlangen, zusamt dem Kundmannischen JubelGedachtnitz, als der andere Theil Der Sonderbaren Muntzen, dem Druck uberlassen von..., Drukarnia: Michael
Hubert, Breslau (Wrocław) – Leipzig (Lipsk) 1735. Stron 204, 2 rozkładane tablice genealogiczne oraz 4 tablice
miedziorytnicze z wizerunkami monet i medali- wykonane przez Bartłomieja Strachowskiego (por. wyżej). Na
końcu dołączone mowy jubileuszowe z okazji 50-lecia autora. Wydanie z roku 1735 jest rzadkie, nienotowane
ani przez Gumowskiego jak i Estreichera.
Obydwa tomy zawierają rozprawy numizmatyczne poświęcone monetom i medalom z różnych krajów i epok,
w tym okolicznościowym z obszernym komentarzem historyczno-numizmatycznym, dotyczącym i polskich
monet. Stan zachowania idealny.

Wymiary: 208 x 172 mm
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Madai`s Thaler-Cabinet Königsberg, 1765-74, 4 tomy

K

omplet sześcioczęściowy wydany w czterech tomach. Cz. 1: rok 1765, stron 768; cz. 2; rok 1766, stron 904;
cz. 3; rok 1767, stron 621; cz. 4: rok 1768, stron: 100; cz. 5: rok 1769, stron 187; cz. 6 rok 1774, stron 440.
Pozycji ogółem: 7233, rycin 18. Katalog ponad siedmiu tysięcy monet począwszy od XV w. Zawiera m.in.
informacje o monetach polskich (gdańskich, elbląskich, toruńskich, inflanckich i kurlandzkich). Skarbnica wiedzy
dla numizmatyków. Powołują się na niego prawie wszystkie domy aukcyjne. Bardzo rzadki w komplecie.
Stan dobry. Literatura: E. E. Clain-Stefanelli poz. 9093, Lipsius poz. 240, M. Gumowski poz. 3190, K.W.
Stężyński - Bandtkie poz. 39, A. Ryszard BNP str. 51, I. Zagórski str. X.

Wymiary: 130 x 200 mm

CENA: 1 500 zł
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505.

Lengnich Karol Beniamin: Nachrichten zur Bücher
und Münzkunde

T

om I i II w jednym woluminie. Tom I wydany w 1780 r. w Gdańsku w drukarni Florkego; s. 413;
miedziorytnicza – winieta tytułowa oraz trzy tablice z wzorami pisma średniowiecznego i monetami (w tym
donatywa Zygmunta Augusta). Znajdujemy tutaj recenzje prac bibliologicznych i numizmatycznych, w tym
słynnego katalogu cesarskiego zbioru monet złotych we Wiedniu. Dla historii polskiego mennictwa ogromne
znaczenie ma opis suity medalierskiej króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – autorstwa Holzhaeussera;
opisy złotych monet i medali Gdańska od czasów Zygmunta Augusta; uzupełnienia prac Madaia dotyczących
talarów Gdańska; opis zbiorów numizmatycznych Gabinetu Monet i Medali Gdańskiej Biblioteki Ratuszowej;
przyczynki do nieznanej działalności emisyjnej Michała Korybuta, Augusta III. Znajdujemy w obu tomach
aktualności mennicze i medalierskie z Europy, wiele wiadomości dotyczące medali Hedlingera, de Buta, suit
medali Rosji.
Tom II – wydany w Gdańsku w 1782 roku, drukowany był w Norymberdze u Carla.Ch.Durra. s. 534
z uzupełnieniami. Winietę tytułową ozdabia miedzioryt medalu koronacyjnego Stanisława Augusta rytowany
przez D. Bergera, który to artysta wykonał w tym tomie tablicę z próbnymi emisjami tego króla, dołączoną do
rozprawy o mennictwie Stanisława Augusta, uzupełniona tablicą opisująca polskie stopy mennicze z 1766 roku.
Są to niezmiernie cenne prace dla historii numizmatyki polskiej. Poza tym autor opisuje wiele nieznanych danych
do dziejów medalierstwa i mennictwa Gdańska, Elbląga, wielu państw europejskch. Jest to jedno z najstarszych
dzieł dotyczących numizmatyki polskiej.
Karl Beniamin Lengnich (19.II.1743 - 5.XI.1795 – Gdańsk), pochodził z patrycjuszowskiego gdańskiego
staromiejskiego rodu, syn ławnika i rajcy gdańskiego. Ukończył Gdańskie Gimnazjum Akademickie, a w roku
1765 – Uniwersytet Lipski. Osiadł na stałe w Gdańsku, będąc tutaj nauczycielem, kaznodzieją, diakonem
i archidiakonem u NMP, bibliotekarzem zbiorów gdańskich. Jako kolekcjoner numizmatów zgromadził
bogaty zbiór polskich monet – rozprzedany na aukcji w 1796 r. Był autorem licznych rozpraw bibliologicznych
i numizmatycznych – większość z nich dotyczyła Polski i Gdańska. Król Stanisław August Poniatowski wyróżnił
go medalem w 1784 roku, za zasługi dla numizmatyki – po ukazaniu się niniejszej pracy. Autor pierwszej
monografii Heweliusza w 1787 r.
Oprawa z epoki, półskórek, szyldzik i zwięzy. Wpis własnościowy z 1805 r. L.Hupfauera; ekslibris Senatu
Wolnego Miasta Gdańska oraz Lecha Kokocińskiego, właściciela od 2001 roku. Stan zachowania idealny. Rzadkość
w komplecie.
Gumowski: Bibliografia..poz. 2573

Wymiary: 175 x 120 mm
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506. Plansze ikonograficzne postaci i monety starożytnej Grecji,

E.Q. VISCONTI, Paryż 1811

A

lbum przedstawiający mędrców i znane postacie antycznej Grecji oraz ich przedstawienia na monetach.
Okazała pozycja bibliofilska z pięknymi rycinami.
Współczesna oprawa w półskórek. Stan bardzo dobry.

Wymiary: 590 x 420 mm
CENA: 1 000 zł

507. Schulthess-Rechberg-„K.G. Thaler-Cabinet” 1840-1867

K

atalog składający się z 5 częsci w trzech tomach. Cz. 1: rok 1840 Wien, stron 790; cz. 2: rok 1845 Wien, stron
378; cz. 3: rok 1846 Wien, stron 398; cz. 4: rok 1862 Munchen, stron 463; cz. 5: rok 1867 Munchen, stron 233.
Zawiera szczegółowe opisy talarów, w tym polskich. Ważna pozycja źródłowa dla przedwojennych katalogów
aukcyjnych. Egzemplarz w idealnym stanie zachowania jednak niestety przycięty.
Oprawa w półskórek ze złotymi literami na grzbietach. Wyjątkowo rzadki. Pierwszy raz w Polsce.
Literatura: M. Gumowski poz. 2625, A. Ryszard BNP str. 79, E.E. Clain-Stefanelli poz. 9115.

Wymiary: 140 x 210 mm
CENA: 1 700 zł
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508. Joahim Lelewel, Wykopalisko z Trzebunia, Warszawa 1826

O

pis monet wykonany przez Joachima Lelewela ze znaleziska monet średniowiecznych w Trzebuniu,
niedaleko Płocka. 236 stron + 6 tablic. Zachowana stara, podniszczona oprawa. Stronice książki i tablice
w stanie bardzo dobrym.
CENA: 500 zł

Wymiary: 190 x 15 mm

509.

Karol Plage, Monety bite dla Królestwa Polskiego
od 1814 do 1864 r. oraz bite dla Krakowa w 1835 r.

A

utor – Karol Plage (1857-1927), kolekcjoner i wybitny numizmatyk warszawski, pierwszy kustosz (w latach
1925-26) muzeum Mennicy Państwowej. Autor pięciu doskonałych katalogów monet XVIII-XIX wieku,
cenionych do dzisiaj przez numizmatyków. Niniejszy katalog dotyczy monet bitych dla Królestwa Polskiego w
latach 1814-1864 oraz dla Wolnego Miasta Krakowa w 1835 roku. Wydawnictwo poprzedza wstęp historyczny.
Katalog szczegółowo opisuje wymienione w nim monety i ich odmiany. Wszystkie monety zilustrowane
są na 38 tablicach. Katalog napisano w języku francuskim, albowiem dedykowany został Wielkiemu Księciu
Jerzemu Michajłowiczowi.
Katalog ma ciekawą proweniencję: był własnością J. Strzałkowskiego (ekslibris); A.Gupieńca (ekslibris).
Do katalogu wprawiony katalog nr 5 antykwariatu Witolda Bolcewicza.
Zachowana stara płócienna oprawa ze złoceniami. Doskonały stan zachowania.
M. Gumowski: Bibliografia numizmatyki polskiej, poz. 2 699. Wyd. Kraków 1902, drukarnia UJ, wydanie
kompletne z 38 tablicami, język francuski.

Wymiary: 305 x 230 mm
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510. Raczyński Edward, Gabinet Medalów (...), oryginał, tomy I-V

R

aczyński Edward: Gabinet medalów polskich oraz tych, które się do dziejów Polski tyczą. Monumentalne czterotomowe
dzieło traktujące o medalierstwie polskim od początków XVI wieku, aż do czasów współczesnych autorowi. Ryciny
medali opatrzone komentarzami o wielkiej wartości historycznej, napisane przepięknym językiem polskim. Wrocław 1838,
s. 359 i 397, komplet tablic i winiet z miedziorytniczymi wizerunkami i opisem 260 medali – równolegle w języku polskim
i francuskim;
Tom I i II począwszy od czasów najdawniejszych do Jana III (1513-1696) – Wrocław 1838, s. 352 i 397, komplet
tablic i winiet z miedziorytniczymi wizerunkami i opisem 260 medali - równolegle w języku polskim i francuskim, tom II
z Exlibrisem Rodziny Terleckich.
Tom III od wstąpienia na tron Augusta II aż do zgonu jego Augusta III (1697-1763), Poznań 1841; s. 338, tbl. 117
i opis dalszych 223 medali.
Tom IV z czasów panowania Stanisława Augusta, przez Ł.G. [krypt. Łukasza Gołębiowskiego], wydany przez
Edwarda hr Raczyńskiego, Wrocław 1843; s. 314, tbl. 96 z rycinami dalszych 151 medali, wizerunki których przeniesiono na
blachę nową techniką „gliotyczną”. Dwie pieczątki własnościowe: Rudolfa Mękickiego i nie rozpoznana z monogramem
Mikołaja I (?).
Jest to komplet pierwszego wydania największego w dziejach polskiej medalografii dzieła – dzisiaj już historycznego
i bibliofilskiego. Joachim Lelewel określił dzieło Raczyńskiego jako ważny etap w historii polskiego medalierstwa. Autor
„Gabinetu”– Edward hr Raczyński (1786-1845), to jeden z najświatlejszych umysłów swej epoki, społecznik i polityk,
wydawca, pisarz, mecenas sztuki i nauki, kolekcjoner i bibliofil. Tom IV wypracował Łukasz Gołębiowski (1773-1849), historyk
i bibliotekarz zbiorów Tadeusza Czackiego w Porycku. Wydał go, tak jak pozostałe tomy, Edward hr Raczyński. Podkreślić
należy, co jest rzadkością, iż jest to komplet wydawniczy dzieła tak tomów, jak i wszystkich tablic, bez jakichkolwiek braków.
Zachowana oryginalna i jednolita oprawa z epoki. Wewnątrz wszystkie karty bez zakwaszeń i przebarwień, co jest dodatkową
wartością tomów.
Karol Beyer : Gabinet Medalów Polskich. Warszawa 185
Dopełnienie dzieła Edwarda hr. Raczyńskiego wydane po jego śmierci przez Karola Beyera. Opis 124 medali na
95 stronach. Pieczątka własnościowa Bolesława Minko. Dopełnienie dzieła ( potocznie nazywane V Tomem ) spotykane jest
wyjątkowo rzadko.
Całość (pięć woluminów ) w jednolitej współczesnej oprawie w piękny bordowy półskórek połączony z czarnym płótnem
kaliko, złoceniami i czarnymi szyldzikami.
Rzadkie w komplecie i w takim stanie zachowania!

Wymiary: tom I-IV: 260 x 216 mm, tom V: 255 x 200 mm
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511.

Bandtkie Stężyński Kazimierz Władysław: Numismatyka Krajowa.

T

omy I i II w jednym wolumenie. Wydawca: J. Glicksberg, Warszawa 1839-1840. Zasadnicze dzieło dla
numizmatyki polskiej, autorstwa znakomitego kolekcjonera i badacza numizmatyki polskiej – Kazimierza
Władysława Bandtkie Stężyńskiego (4.04.1813 - 10.10. 1876, Warszawa). Szkołę badawczą uzyskał od ojca
Jana Wincentego, historyka prawa, profesora Uniwersytetu Warszawskiego.
W dziele tym wykorzystał wszystkie współczesne mu zbiory największych numizmatyków polskich. Opisy
dotyczą najstarszych polskich monet – w tym wielu z współczesnych wykopalisk, aż do czasów nowożytnych.
W opisach nawiązuje, a także uzupełnia i daje nowe spojrzenie na ustalenia dotychczasowych prac Czackiego,
Brauna i Koehnego, który w swych Z.f.Minz.Siegel u.Wappenkunde-3/1843 wysoce pozytywnie ocenia dzieło
Bandtkiego.
Książka ta ma ogromne znaczenie dla dziejów polskiej litografii. Znajdujemy w niej łącznie 70 tablic
z monetami, 2 z herbami i 2 tablice rozkładane – ewaluacyjne. Wykonane zostały one w latach 1836-1840,
w pierwszych działających w Warszawie zakładach litograficznych:
- Banku Polskiego na Rymarskiej pod kierownictwem J. F. Piwarskiego;
- w zakładach Walentego Bułakowskiego /+1840/ na Senatorskiej i jego następcy medaliera
Józefa Herknera, zatrudniającego rodzinę Puschów i Józefa Majnerta;
- w litografowni Franciszka Schustra na Krakowskim Przedmieściu. Z tym zakładem związany był słynny
litograf Juliusz Volmar Fleck, który jeszcze nim otworzył swój zakład w 1846 roku, wykonał sygnowane przez
siebie ryciny monet w dziele Bandtkiego. U Schustra dla Bandtkiego wykonywał też ryciny S. Kraykowski.
Wszyscy oni są sygnowani na tablicach. Ryciny te są doskonale litografowane i rysowane o wiele dokładniej
niż w innych, poprzednich numizmatycznych wydawnictwach.
Bardzo ładny egzemplarz, doskonale utrzymany wewnątrz, oprawiony współcześnie przez znakomitego
introligatora Marka Bauera (+ 2015) – w granatowy marokin, ze zwęzami, złoconymi literami i wyklejkami
grzbietu i lica, na którym umieszczony jest portret autora.
Dzieło w ochronnym futerale. Rzadkie.
Gumowski: Bibliografia poz. 1860.

Wymiary: 240 x 180 mm
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512.

Saurma Jeltsch Hugo „Die saurmasche Münzsammlung und
deutscher, schweizerischer und polnischer Gepräge von dem
Beginn der Groschenzeit bis zur Kipperperiode”.

B

erlin: Verlag von Adolph Weyl, 1892. Stron 76 (152 kolumny), tablic 104. Kolekcja 5933 monet Hugo Saurma
Jeltsch`a zawierający m.in. monety Śląska, Pomorza i Polski Królewskiej. Na ten katalog powołują się do
dzisiaj wszystkie domy aukcyjne. Egzemplarz oryginalny. Pierwszy raz w Polsce.
Stan dobry. Literatura: M. Gumowski poz. 440. E.E.Clain-Stefanelli poz. 9108, Grierson 140-141.

Wymiary: 344 x 265 mm

CENA: 1 000 zł

513.

Adolf Hess- Katalog aukcyjny „Polnische Münzen und Medaillen
dem Besitze eines Danziger Sammlers”
Frankfurt a. M., 5 Marzec 1906.

S

tron 126, pozycji 2633, 3 tablice. Aukcja zbioru monet A. Kneista. Zawiera 325 monet polskich, wśród nich
ciekawostkę – 4 dukaty gdańskie 1692. Katalog w bardzo dobrym stanie. Bardzo rzadki. Pierwszy raz na
aukcji w Polsce. Notowany przez Gumowskiego poz. 520, E.E. Clain-Stefanelli poz. 9561, CNCE 2003.

Wymiary: 170 x 245 mm
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514.

Przewodnik po zbiorze numizmatycznym
Muzeum Miejskiego w Toruniu, Berlin 1907

K

atalog zbioru Muzeum Miejskiego w Toruniu. Opis 706 monet na 112 stronach + 3 tablice. Ekslibrisy
W. Tokarskiego i L. Kokocińskiego. Oprawa współczesna, płócienna. M. Gumowski: Bibliografia Numizmatyki
Polskiej, poz. 289.

Wymiary: 205 x 145 mm

CENA: 200 zł

515.

Katalog aukcyjny Felixa Schlessinger’a, 24 czerwca 1929, Berlin

K

atalog aukcyjny + lista wynikowa aukcji Felixa Schlessingera. Głównie talary i złoto europejskie, w tym
również monety polskie. 93 strony + 21 tablic, stan bardzo dobry.

Wymiary: 270 x 215 mm
www.aukcjamonet.pl

CENA: 500 zł
/
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Katalog aukcyjny Felix Schlessinger
“Sammlung aus Norddeutschem Besitz” z 11 listopada 1929 r.

516.

K

atalog aukcyjny Felixa Schlessinger’a “Sammlung aus Norddeutschem Besitz”, 11 listopada 1929. Stron 58,
pozycji 1451, tablic 18. Zawiera m. in. zbiór ponad 200 monet polskich. Jego ozdobą jest pierwszy talar polski
(półkopek) z 1564 roku i próbny talar Stanisława Augusta (według stempla Morikofera). Katalog wystawiony
po raz pierwszy w Polsce na aukcji stacjonarnej. Stan dobry, w załączniku lista wynikowa.

Wymiary: 270 x 213 mm

CENA: 600 zł

Katalog aukcyjny Felix Schlessinger
“Sammlung aus Norddeutschem Besitz” z 11 listopada 1929 r.

517.

K

atalog aukcyjny Felixa Schlessinger’a “Sammlung aus Norddeutschem Besitz”, 11 listopada 1929. Stron 58,
pozycji 1451, tablic 18. Zawiera m. in. zbiór ponad 200 monet polskich. Jego ozdobą jest pierwszy talar polski
(półkopek) z 1564 roku i próbny talar Stanisława Augusta (według stempla Morikofera). Katalog wystawiony
po raz pierwszy w Polsce na aukcji stacjonarnej. W załączniku lista wynikowa.
Stan dobry. Twarda płócienna oprawa.

Wymiary: 273 x 215 mm
356

www.aukcjamonet.pl

CENA: 500 zł
/
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518.

Katalog aukcji kolekcji M. Frankiewicza (oryginał), Berlin 1930

K

atalog jednej z czterech „Wielkich Kolekcji” monet polskich sprzedawanych na aukcjach przedwojennej
Europy. Format A4, miękka oprawa, 50 stron tekstu, 19 tablic z fotografiami. Okładka lekko przybrudzona,
wnętrze w doskonałym stanie. Bardzo rzadko spotykany oryginał na rynku antykwarycznym.

Wymiary: 270 x 215 mm

519.

CENA: 500 zł

Sotheby & Co. – Katalog aukcyjny „The Palace Collections
of Egypt” Londyn, 24.02-3.03.1954.

S

tron 306, pozycji 2798, tablic 72. Katalog jednej z największych aukcji numizmatycznych zbioru najcenniejszych
monet I medali króla Egiptu Farouka, zawierający m.in. monety polskie wraz z najdroższą polską monetą 100
dukatów Zygmunta III Wazy z 1621 roku, a także jedną z najdroższych monet amerykańskich – 20 $ w złocie
z 1933 roku. Oryginalna lista wynikowa. Stan dobry. Katalog pierwszy raz na aukcji stacjonarnej w Polsce. Ważna
pozycja w numizmatyce. Notowany przez E.E. Clain-Stefanelli poz. 8013. Stan bardzo dobry, luźne kartki.

Wymiary: 248 x 185 mm
www.aukcjamonet.pl

CENA: 1 000 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

Michał Niemczyk. Gwarancja Autentyczności przeznaczona jest do

2. Organizator występuje jako właściciel przedmiotów wystawianych

obrotu tylko łącznie z przedmiotem. Dokument jest nieważny w

na aukcji lub jako pośrednik przy zawarciu umowy sprzedaży

przypadku, gdy nie występuje wraz z opisanym w nim przedmiotem.

pomiędzy właścicielem tych przedmiotów (Sprzedającym) a

Zabrania się sporządzania, powielania za pomocą jakichkolwiek

licytującym (Kupującym), co nie wyklucza sytuacji, że Organizator
będzie Sprzedającym.
3. Aukcja odbędzie się w dniu 22.10.2016 r. w Warszawie, przy ul.
Jana Pawła II 21, 00-854 Warszawa (hotel Westin).
4. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja
jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszej aukcji.
5. Klientowi, zwanemu dalej Licytującym, który będzie brał udział w
aukcji online, przyznawany jest kredyt wydatków, czyli maksymalna
kwota, jaką klient jest skłonny wydać podczas całej aukcji. Oferty

urządzeń technicznych oraz wprowadzania do obrotu Gwarancji
Autentyczności.
14. Klienci biorący udział w licytacji mogą obejrzeć przedmioty przed
rozpoczęciem aukcji, dlatego będą traktowani tak jakby widzieli
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
zastrzeżenia nie będą uwzględniane.
15. Udział w aukcji można brać również w formie elektronicznej

po przekroczeniu limitu nie będą akceptowane.

przez e–mail jak również „na żywo przez Internet” po dokonaniu

6. Udział w aukcji może wziąć osoba fizyczna, osoba prawna albo

rejestracji na stronie internetowej www.aukcjamonet.pl. Oferta

jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa

udziału w aukcji powinna zawierać wszystkie dane identyfikacyjne

przyznaje zdolność prawną, zwane dalej Licytującym.

Licytującego oraz numery i nazwy przedmiotów, które mają być

7. Klienci biorący udział w aukcji zgadzają się na przedstawienie

licytowane wraz z limitami cenowymi, za które Licytujący wyraża

Organizatorowi dokumentu tożsamości w postaci dowodu osobistego

chęć zakupu tych przedmiotów. Przesłanie oferty jest równoznaczne

lub dokumentu paszportowego. Okazanie dokumentu tożsamości

ze złożeniem oferty na zakup.

będzie warunkiem wzięcia udziału w licytacji.

16. Informacje o najwyższych notach gradingowych są sporządzane

8. Klienci nie znani wcześniej firmie, składający pisemną ofertę lub

do trzech miesięcy przed aukcją. Organizator nie ponosi

chcący licytować na żywo (również on-line), zobowiązani są do wpłaty

odpowiedzialności za pojawienie się nowych przedmiotów z

na firmowe konto bankowe wadium w wysokości 20% (słownie:

wyższymi notami.

dwadzieścia procent) ceny startowej. Antykwariat Numizmatyczny

17. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku

Michał Niemczyk może odstąpić od żądania wpłacenia wadium

znaczącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem

jeżeli klient jest znany.
9. Przedmioty aukcyjne są własnością Organizatora albo osób
trzecich. W przypadku, gdy licytowane przedmioty nie są własnością
Organizatora aukcja przeprowadzana jest na zlecenie i na rachunek
właścicieli licytowanych przedmiotów.
10. Klienci biorący udział w aukcji mogą działać w imieniu własnym
lub przez pełnomocników. Licytujący, którzy działają w imieniu osób
trzecich lub instytucji mogą wziąć udział w aukcji pod warunkiem
przedłożenia stosownych pełnomocnictw i upoważnień.

zamieszczonym w katalogu na www.aukcjamonet.pl
18. Do wylicytowanej ceny Organizator dolicza Kupującemu opłatę
aukcyjną w wysokości 15% wylicytowanej ceny. Opłata zawiera
podatek VAT.
19. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za
wylicytowane przedmioty powiększonej o opłatę aukcyjną (dalej:
Wynagrodzenie) oraz opłacenia wszelkich kosztów związanych z
wysyłką wylicytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje
bankowe oraz prowizje systemów płatności internetowych).
20. Organizator aukcji ma prawo do podwyższenia lub obniżenia

11. Organizator gwarantuje autentyczność przedmiotów znajdujących

ceny startowej przed zakończeniem aukcji.

się w katalogu, chyba że w opisie danego przedmiotu znajduje się

21. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących

wyraźne zastrzeżenie, iż gwarancja taka nie została udzielona.

stopni przebicia:

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

22. Uczestnik aukcji, który wylicytował przedmioty umieszczone w

ANNOUNCEMENT AND TERMS OF AUCTION

katalogu jest zobowiązany do uiszczenia Wynagrodzenia w walucie

1. The auction is organised by Antykwariat Numizmatyczny Michał

Złoty Polski w terminie 7 dni od dnia licytacji. Należność powinna

Niemczyk with its registered office in Warsaw, 67, Żelazna Street,

zostać uiszczona w formie gotówkowej lub na wskazany poniżej

Hall 22, 00-871 Warsaw, tax ID 113-271-52-51, company ID 147319064.

numer konta Organizatora. W przypadku braku uiszczenia zapłaty
za wylicytowane przedmioty Organizator ma prawo odstąpić w
imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży lub spowoduje
naliczanie odsetek za każdy dzień zwłoki.
23. Istnieje możliwość odroczenia terminu zapłaty należności za

2. The Organiser acts as the owner of items listed for auction or as an
intermediary for the sale agreement between the owner of the items
(the Seller) and the bidders (the Buyer), which does not exclude the
possibility that the Organiser can act as the Seller.

wylicytowane przedmioty na mocy umowy pomiędzy Organizatorem,

3. The auction will be held on 22.10.2016 in Warsaw at Jana Pawła II

a Licytującym, w której termin ten zostanie wyraźnie określony.

street 21, 00-854 Warsaw (The Westin Hotel).

24. Przedmioty wylicytowane na aukcji zostaną wydane Licytującemu

4. The condition for participating in the auction is registration which

po dokonaniu całkowitej zapłaty Wynagrodzenia.

means acceptance of the terms of this auction.

25. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu

5. The client (bidder) is granted individual credit (limit of expenses)

ceny i jej przybiciu. Licytator ma prawo ponownie wywołać cenę

for the online auction only; the offers higher than this limit/credit

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.

will not be accepted.
6. The persons that can participate in the auction are the following:
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.

27. Niniejsze ogłoszenie i warunki aukcji podlegają prawu

7. All and any persons taking part in the auction agree to submit

polskiemu i zostały sporządzone w języku polskim i angielskim. W

to the Organiser an identity document in the form of an identity

przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności w treści warunków

card or passport. The presentation of an identity document shall be

sporządzonych w poszczególnych wersjach językowych moc wiążącą

provided in order to participate in the auction.

ma wersja polska.

8. Customers without references or know by Company, made a

28. Wszelkie należności i opłaty należy wpłacać na konto firmy:

written offer or wishing to bid live (also on-line), they are obliged to
pay to the Company’s bank account deposit in the amount of 20%
of the start price (twenty percent). Antykwariat Numizmatyczny
Michał Niemczyk may refrain from demanding deposit payment if
the customer is known.

29. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

9. Auction objects which are the subject of the auction are the property

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003 r. Nr 162,

of the Organiser or any third party. If the auctioned items are not the

poz. 1568 ) kolekcje o znaczeniu numizmatycznym, których wartość

property of the Organiser, the auction shall be carried out on behalf

jest wyższa niż 16 000 zł mogą być wywiezione za granicę na stałe

and for the account of the owners of the auctioned items.

po uzyskaniu jednorazowego zezwolenia wydanego przez ministra

10. All and any persons taking part in the auction can act on their

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

own behalf or by proxies. Bidders who act on behalf of a third party

30. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany oraz odwołania

or an institution can take part in the auction, under the condition of

niniejszego ogłoszenia i warunków aukcji do dnia aukcji.
31. Niniejszy dokument stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U.
z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz
rozpowszechniania jego treści na użytek komercyjny.

submitting relevant credentials and authorisations.
11. The Organiser guarantees the authenticity of the items described
in the catalogue, unless it is expressly stated in the description of the
item that this guarantee is not given.
12. Auction prices described in the catalog are starting prices. Each
item auction is accurately described in the directory accessible to
www.aukcjamonet.pl. The directory does not constitute an offer
within the meaning of the Civil Code.

13. Auction items of which authenticity is guaranteed by the

22. A Bidder who bids for items described in the catalogue is required

Organiser shall be issued to the Buyer, together with a Confirmation

to pay the Remuneration in Polish Zloty within 7 days from the

of Authenticity issued by Antykwariat Numizmatyczny Michał

day of the auction. The amount due shall be paid in cash or to the

Niemczyk. This document is intended to be marketed only together

Organiser’s account number indicated below. Should the Bidder fail

with the item. The document is invalid if it is not accompanied by

to pay for the auctioned items, the Organiser shall have the right, on

the item described therein. It is forbidden to draw up, reproduce

behalf of the Seller, to withdraw from the concluded sale agreement

by the means of any technical devices and market a Confirmation

or will be charged interest for each day of delay.

of Authenticity.

23. It is possible to postpone the term of payment for auctioned items

14. Customers participating in the auction may view the items before

under a contract between the Organiser and the Bidder, in which

the auction, and therefore will be treated as if they had seen and

the term of payment is expressly defined.

studied the status of objects. Any dispute concerning the physical

24. The items bid at the auction shall be issued to the Bidder after

characteristics of the auctioned items, their value or condition will

the latter pays the Remuneration.

be accepted by the Organizer in writing before the auction. With

25. The bidding ends when the Auctioneer quotes the price three

begining of the auction any objections will not be considered.

times and hits the hammer. The auctioneer has the right to requote

15. Participation in the auction can be taken also by submitting a bid

the price in case of any doubts related to the price amount declared

in electronic form by e-mail as well as „live via the Internet” after the

by persons participating in the auction.

registration on the website www.aukcjamonet.pl. Offer for the auction

26. If the auctioned items are owned by third parties, the Organiser

should contain all the identification of the bidder and the numbers

shall not be liable for physical and legal defects of these items. All

and names of items to be auctioned, along with pricing limits, for

warranty claims concerning legal and physical defects of the auctioned

which the bidder is willing to purchase items. Sent information with

items shall be addressed to the Seller.

the offer is the submission of an offer to buy.16. Information about

27. This announcement and terms of auction shall be governed by

the highest grading notes are checked up to three months before the

Polish law and have been drawn up in Polish and English. In case

auction. The organizer is not responsible for the appearance of new

of any discrepancy in the content of the different language versions,

objects with higher notes.

the Polish version shall prevail.

17. The customer has the right to cancel the purchase only in case

28. All and any fees and charges shall be paid to the Company’s

of significant non-compliance of auctioned item described in the

bank account:

directory www.aukcjamonet.pl
18.To the final sale price, the Organiser will add an organisational
fee of 15% of the hammer price. The fee includes VAT.
19. The buyer is obliged to pay the Organiser price for the auctioned
items plus auctions fee (later: the Remuneration) and pay all costs
associated with shipping auctioned items and the cost of payments

29. Also, please remember that, in accordance with art. 51 paragraph 1

(bank fees and online payment systems).

section 13 of the Act of 23 July 2003 on the Protection and Conservation

20. The Organiser has the right to increase or decrease the starting

of Monuments (Journal of Laws of 2003 No. 162, item 1568) numismatic

price before the end of the auction.

collections the value of which exceeds 16,000 PLN may be exported

21. The Organiser shall carry out the bidding according to the following

abroad on a permanent basis only after obtaining a one-off permit

bid increments:

issued by the minister responsible for culture and national heritage.

proce 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

30. The Organiser reserves the right to change or cancel this
announcement and terms of auction until the day of the auction.
31. This document is a work within the meaning of the Act of 4
February 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws
of 2006 No. 90, item. 631). It is forbidden to copy, reproduce and
distribute its content for commercial use.

