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Warszawska Giełda Kolekcjonerska… 
słów kilka 

Z zamiłowania do pocztówek i historii oraz z chęci zebrania w jednym miejscu  
w stolicy miłośników i pasjonatów kolekcjonerstwa narodził się pomysł orga-
nizacji Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej. Dziś, kiedy spotykamy się po raz 
trzeci, z satysfakcją mogę powiedzieć, że warto było podjąć tę próbę! 

Warszawska Giełda Kolekcjonerska z założenia ma tworzyć przestrzeń do spotkania się 
z kolekcjonerami i ekspertami, do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz do poszukiwań 
wyjątkowych i niepowtarzalnych walorów kolekcjonerskich. Ważnym celem jest również 
upowszechnienie kolekcjonerstwa wśród najmłodszych. Jak każdy kolekcjoner wie, jest to 
hobby, które daje dużo radości a przy okazji uczy wytrwałości, cierpliwości, dokładności 
oraz dbania o własne rzeczy. Dodatkowo kolekcjonerstwo ma duży aspekt poznawczy, 
poszerza wiedzę historyczną – każda moneta, każdy znaczek czy pocztówka mają swoją 
historię. 

Taka idea jest warta realizacji, co pokazała liczba Odwiedzających i Wystawców zarówno 
podczas pierwszej, jak i drugiej edycji. Zainteresowanie Giełdą wyszło również poza 
granice naszego kraju. Odwiedzają nas Goście m.in. z Czech, Litwy, Niemiec, Białorusi 
czy Ukrainy. 

Dziękuję, że są Państwo z nami po raz trzeci i zapraszam na kolejną edycję – czwarta 
odbędzie się 24 listopada 2019 r. (niedziela). Ponownie spotkamy się na gościnnych Bie-
lanach w hali Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Lindego 20.  

Do zobaczenia!

Paweł Jankowski
Pomysłodawca i organizator 

Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej.
Prywatnie kolekcjoner pocztówek
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W duszy wielu z nas żarzy się 
iskierka zbieracza, która 
jakże często przeradza się 
w płomień zapalający się 

na długie, długie lata – wówczas zostaje się 
kolekcjonerem z prawdziwego zdarzenia. 
Tak było też w moim przypadku. Zaczęło 
się niewinnie, od przypadkowej pocztówki, 
następnie przyszedł czas na szukanie pod-
czas giełd staroci, targów, w antykwariatach, 
wieczorne wysiadywanie przed kompute-
rem i przeszukiwanie stron aukcyjnych. Tak 
zrodziło się hobby, które stało się pasją życia. 
Ta pasja to kolekcjonowanie prawosławnych 
cerkwi na starych pocztówkach. Minęły lata 
i kolekcja urosła do pokaźnych rozmiarów. 
Pojawiło się zatem pytanie – co dalej? 

Czy zbiór ma być zamknięty w szufladzie, 
niedostępny dla innych i zakończyć się wraz 
z życiem kolekcjonera? Stanowczo nie. Dla-
tego stworzona została strona internetowa, 
jako najlepszy w obecnych czasach sposób 
na pokazanie kolekcji oraz dotarcie do jak 
największej rzeszy odbiorców. I tak powstała 
ikonografia prawosławnych cerkwi w Pol-
sce na starych pocztówkach wydanych do 
1945 roku. Każdy z zainteresowanych może  
w zaciszu gabinetu surfować po stronie 

www.chram.com.pl i podziwiać dziedzictwo 
zatrzymane na pocztówce.

Nie zastąpi to jednak obejrzenia pocztó-
wek na żywo, przyjrzenia się im z bliska  
i dostrzeżenia piękna architektury cerkwi 
czy scen rodzajowych przed nimi. Jest to 
możliwe jedynie podczas wystawy. Zebra-
ne przeze mnie pocztówki podróżowały po 
Polsce: Warszawa, Poznań, Skierniewice. 
Przekroczyły też granice państwa: zawitały 
do Moskwy i Mińska na Białorusi. Teraz tra-
fiły na Warszawską Giełdę Kolekcjonerską. 
Przenieśmy się w przeszłość… Zapraszam 
do obejrzenia wystawy.

Aleksander Sosna 

Nie ma chyba nikogo, kto by chociaż raz 
w życiu czegoś nie zbierał
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PLACE (P):
01-02 Antykwariat Numizmatyczny Michał 

Niemczyk – złoto, numizmaty, medale 
i odznaczenia, antyki

03 Numis Poland – numizmaty, medale, 
papiery wartościowe

04-05 Galeria Numizmatyczna SiS  
Remonet – numizmaty

06-07 Antykwariat Dawid Janas 
 – numizmaty, medale i odznaczenia
08  odznaki, bagnety, numizmaty, zegarki, 

srebrna biżuteria
09  pocztówki
10  numizmaty
11-13 stare mapy, książki, regulaminy 

i instrukcje wojskowe
14-15 Antykwariat Saska ANTYKwarnia  

– numizmaty, dokumenty
16  pocztówki
17  medale i odznaczenia, numizmaty, 

znaczki, porcelana
18  Antikvaria – militaria, antyki
20-21 Antykwariat Kwadryga  

– pocztówki, plakaty, książki
22-23 Rzeszowski Dom Aukcyjny
24  Polskie Towarzystwo  

Numizmatyczne – numizmaty,  
literatura kolekcjonerska

26  Forum Kolekcjonerów Rzeczy  
Najróżniejszych www.collections.pl

27-28  numizmaty 
29-30 stare dokumenty, banknoty,  

pocztówki
31  kolekcja motyli, znaczki, pocztówki
32-33  pocztówki
39-41  pocztówki, numizmaty, pamiątki 

regionalne
42 zabytkowe militaria
43-44  pocztówki, monety 2 zł GN,  

książki, varsaviana
45  porcelana, szkło, tkaniny
46  biżuteria XIX i XX wiek
47  numizmaty, stara srebrna biżuteria
48  obrazy, znaczki, pocztówki, platery
49-50  Sklep Kolekcjoner – numizmaty, 

medale
51  odznaczenia, numizmaty, zegarki, 

bibeloty

52-54  Sklep PAMASL – akcesoria  
kolekcjonerskie, numizmaty

STOŁY (S):
01-02 pocztówki
03-04 znaczki pocztowe 
05 pocztówki 
06-07 pocztówki, grafiki
08  numizmaty
09-10 pocztówki, zdjęcia, mapy 
11-12 Łódzkie Centrum Numizmatyczne  

– numizmaty
13  numizmaty 
14-15 numizmaty, znaczki pocztowe
16  karty telefoniczne, banknoty, karty 

podarunkowe
17  pocztówki, korespondencja, zdjęcia
18-19 numizmaty, odznaczenia
20  numizmaty 
21-23 akcesoria kolekcjonerskie,  

pocztówki, numizmaty
24  Sklep Kolekcjonerski Mirosław  

Bochman – numizmaty, medale  
i odznaczenia

25  Antykwariat Numizmatyczny  
Mariusz Bochman – numizmaty

26  zegarki, płyty winylowe
27-28 figurki, bibeloty, numizmaty,  

wyroby z metalu
29 znaczki pocztowe
30 numizmaty
31-32 Sklep Wilmar-Stamps – numizmaty, 

filatelistyka, medale, katalogi, albumy
33-40 odznaki sportowe, militaria, stare 

zdjęcia, pocztówki, srebra, książki, 
numizmaty 

41-44 numizmaty
45-46 znaczki, numizmaty, odznaczenia, 

pocztówki, starocie
47 znaczki pocztowe
48 numizmaty

Miejsce
na
Twoją
reklamę
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49 filatelistyka, falerystyka, numizmaty, 
pocztówki 

50 numizmaty 
51-53 banknoty, pocztówki, dokumenty, 

książki, gazety
54-55 numizmaty
56 Galeria Mistrzów Andrzej Ohryzko  

– stara biżuteria, antyki, zegarki
57-58 medale i odznaczenia, numizmaty, 

pocztówki
59-60 pocztówki, fotografie, biżuteria
61-62 numizmaty
63 numizmaty
65 karty telefoniczne, medale,  

numizmaty
66 Towarzystwo Przyjaciół Legionowa – 

książki
67-68 znaczki, numizmaty, dokumenty, stara 

biżuteria
69 znaczki pocztowe
70 znaczki pocztowe
71-72 medale i odznaczenia, numizmaty, 

pocztówki 
73-74 numizmaty 
75 pocztówki

76 stare papiery wartościowe: akcje,  
obligacje

77-80 Sklep COINSNET – numizmaty
81-83 broń, biżuteria, srebra
84 porcelana, szkło
85-86 numizmaty
87-88 odznaki i odznaczenia, pocztówki, 

naszywki
89-90 biżuteria, srebro, porcelana
91-92 numizmaty
93-94 numizmaty, bony, książki, antyki
95-96 numizmaty, medale, akcesoria
97-98 znaczki pocztowe
99-100 numizmaty
101 pocztówki
102-103 pocztówki
104-105 stara biżuteria: złota i srebrna
106 numizmaty
107 numizmaty
111 numizmaty
112 numizmaty
113-114 numizmaty
115 biżuteria artystyczna, kolarze
116 akcje, książki, numizmaty

Stemple formacyjne jednostek woj-
skowych oraz korespondencja żoł-
nierzy niemieckich znajdujące się 
na odwrocie Feldpostów to świetne 

źródło pozwalające identyfikować konkret-
ne miejsca. Przykładem jest podwarszaw-
ski garnizon w Jabłonnie (dziś Legionowo). 
Dzięki żołnierskim pocztówkom-zdjęciom  
z lat 1915–1918 autor albumu Jabłonna – Ty 
morderco mojej młodości!… zidentyfikował 
poszczególne budynki koszarowe. Co wię-
cej, Feldposty pozwoliły odtworzyć wygląd 
prawie całego, nieistniejącego już miastecz-
ka garnizonowego. Dzięki nim zostało ono 
przywrócone do świadomości mieszkańców 
Legionowa. Takich garnizonów na Mazow-
szu i w centralnej Polsce jest znacznie więcej. 

Dzięki Feldpostom one także mogą zostać 
upamiętnione w filokartystycznej publikacji.

Jabłonna – ty morderco mojej młodości!
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Antykwariat Numizmatyczny 
Michał Niemczyk od 1989 roku 
na rynku
• Uzyskamy najwyższą możliwą cenę za Twoje numizmaty.
• Jako największy dom aukcyjny w Polsce od lat zajmujemy się profesjonalną  
 wyceną i sprzedażą monet, medali, banknotów i odznak. 
• Jedynie profesjonalna aukcja gwarantuje uzyskanie najwyższej ceny.

Dlaczego stare monety czyli 
numizmatyka dla fachow-
ców?
Stare monety, ze względu na 
swoją wysoką wartość i wa-
lory artystyczne, traktowane 
są na rynku dzieł sztuki na 
równi z przedmiotami innych 
dziedzin kolekcjonowania, jak 
obrazy, rzeźby czy stare książki.
Największe domy aukcyjne świata bardzo 
poważnie traktują numizmatykę i często 
organizują aukcje rzadkich i pięknych 
monet.
Monety na aukcjach uzyskują coraz wyż-
sze ceny, jest to trend stabilny. Rzadkie 
numizmaty znajdują nabywców nie tylko 

wśród kolekcjonerów; kupują je 
coraz częściej inwestorzy oraz 

firmy specjalizujące się w lo-
kowaniu kapitału. Dlatego 
ceny bardzo rzadkich, uni-
kalnych walorów w dosko-

nałym stanie sięgają setek 
tysięcy złotych. Przykładem 

jest najdroższy numizmat sprze-
dany w Polsce, czyli unikalny, złoty me-

dal toruński Jana Kazimierza, z datą 1658,  
o wadze 174,92 g. Sprzedany za 1 104 000 
złotych – to rekord cenowy na polskim 
rynku numizmatycznym oraz rekord au-
kcyjny Antykwariatu Numizmatycznego 
Niemczyka (aukcja odbyła się w Warszawie 
21 października 2012 roku).

PROFESJONALNE AUKCJE – SKUP – BEZPŁATNA WYCENA – GRADING

Antykwariat Numizmatyczny – Michał Niemczyk
ul. Żelazna 67/22, Warszawa | Tel. 22 620 45 74

www.niemczyk.pl | www.aukcjamonet.pl 

Miejsce
na
Twoją
reklamę



Patronat honorowy 
Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Patroni medialni

w w w . k o l e k c j o n u j e m y . c o m
WarszawskaGieldaKolekcjonerska

IV
edycja 

niedziela 24 listopada 2019
godz. 10:00 -16:00

Zapraszamy na jesienną edycję


