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S 
zanowni Państwo,
bardzo się cieszę, że spotykamy się pod-
czas IV edycji Warszawskiej Giełdy Ko-

lekcjonerskiej. Rosnące zainteresowanie Giełdą, 
zarówno ze strony Gości, jak i Wystawców, napawa 
nas dumą oraz mobilizuje do jeszcze intensywniej-
szej pracy i wysiłku. 

Podczas tegorocznej jesiennej edycji Giełdy swo-
ją premierę w Polsce będzie miał pamiątkowy bank-
not 0 Euro Souvenir! Banknoty te zyskały w Europie 
bardzo dużą popularność. Na pierwszym polskim 
banknocie znajduje się warszawska Starówka – Ko-
lumna Zygmunta oraz Zamek Królewski. Będzie 
można go nabyć na stanowiskach P-35 i P-36.

Jest nam bardzo miło, że do uczestnictwa  
w Giełdzie zgłaszają się Wystawcy z zagranicy. 
Podczas IV edycji będziemy gościć m.in. Węgier-
skie Towarzystwo Numizmatyczne (stanowisko 
P-24, razem z Polskim Towarzystwem Numi-
zmatycznym). 

Życzę Państwu owocnych zakupów i zyska-
nia nowych, wspaniałych walorów kolekcjo-
nerskich.

Do zobaczenia!

Paweł Jankowski
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W-mowie potocznej, publicy- 
styce, a nawet w wielu pra-
cach mających ambicje na-
ukowe czy popularnonau-

kowe, pojęcia „zbiór – kolekcja”, „zbieracz 
– kolekcjoner” używane są zamiennie jako 
synonimy. Tymczasem różnica jest ogrom-
na. To różnica wiedzy, niekiedy lat żmud-
nych badań, wielogodzinnych kwerend 
bibliotecznych i archiwalnych, rozmów ze 
świadkami historii, ekspertami, innymi 
kolekcjonerami... To wielka wartość doda-
na, która umieszcza gromadzone obiekty  
w kontekście historycznym i kulturowym.

Zacznijmy zatem od definicji. Już intu-
icyjnie wyczuwamy, że w wyrazie „zbiera-
nie” jest dużo miejsca na chaos i – brutalnie 
mówiąc – śmietnik, zaś wyraz „kolekcjo-
nowanie” nie pozwala na lekkomyślność 
i bałagan. Mimo tego niektóre (zwłaszcza 
starsze) słowniki nie odnotowują wystar-
czająco tej różnicy, traktując kolekcję i zbiór 
niemal jako synonimy, czasem tylko dodają, 
iż przedmioty w kolekcji są jednego rodzaju. 
Istnieją jednak na szczęście leksykografowie, 
którzy nadają wyrazom „kolekcja”, „kolek-
cjoner” właściwe znaczenia. Najpełniejsze 
definicje analizowanych pojęć sformułował 
Bogusław Dunaj we Współczesnym słow-
niku języka polskiego (2007). Według nie-
go kolekcja to „usystematyzowany, często 
naukowo opracowany zbiór przedmiotów 
jednego rodzaju, gromadzony ze względu 
na ich wartość, np. naukową, artystyczną, 
historyczną”, zaś kolekcjonerstwo to „gro-
madzenie różnych przedmiotów pod okre-
ślonym kątem, według ścisłych kryteriów, 
połączone często z opracowywaniem zbio-
ru”. Definicje te zwracają zatem uwagę na 

to, co odróżnia kolekcję od zbioru: usyste-
matyzowanie, ścisłe kryteria, naukowe opra-
cowanie i, co istotne, niematerialne wartości 
gromadzonych obiektów (których rozpo-
znanie, zrozumienie i docenienie wymaga 
posiadania odpowiedniej wiedzy fachowej). 

Rozróżnienie to znajduje też odzwiercie-
dlenie w obowiązujących przepisach pra-
wa. Przepis art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 
2067 ze zm.) poddaje ochronie i opiece 
opisanej w ustawie m.in. zabytki ruchome 
będące „kolekcjami stanowiącymi zbiory 
przedmiotów zgromadzonych i uporządko-
wanych według koncepcji osób, które two-
rzyły te kolekcje” – kładziony jest tu zatem 
nacisk na ową koncepcję, myśl przewodnią, 
czyli planowość kolekcji.

Zbieramy – czy kolekcjonujemy?
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Warto też mieć na uwadze łaciński źró-
dłosłów wyrazu „kolekcja” i „kolekcjoner”. 
Collectio to m.in. łączenie, zbieranie, gro-
madzenie czegoś, wyliczenie, rekapitulacja, 
ale też sylogizm, wniosek, rozumowanie, 
wnioskowanie oraz zebranie, zgromadzenie, 
społeczność ludzi. Collector to natomiast ten, 
kto zbiera, ale też „wspólnie z kimś czytający, 
uczący się, współuczeń”. Silnie pobrzmiewa 
tu zatem wątek analizy i uczenia się.

Zbiór jest zatem czymś chaotycznym, 
nieprzemyślanym, nieopracowanym. Może 
to być zestaw narzędzi ślusarskich, które 
odziedziczyliśmy po dziadku, ceramicznych 
figurek kupowanych na pchlich targach, bo 
się nam podobały i zdobiły półki, czy różno-
kolorowych szklanych kulek, które kojarzyły 
się nam z dziecięcymi zabawami. Może to 
być zestaw cenny materialnie (jak choćby 
wspomniane figurki czy dekorujące nasze 
ściany obrazy i grafiki), ale też z punktu wi-
dzenia finansowego niemal bezwartościowy 
(puszki po piwie, historyjki z gum do żucia). 
Pisząc krótko: zbieramy, gdy gromadzimy 
przedmioty bez głębszej refleksji nad nimi, 
w celach dekoracyjnych, pamiątkowych czy 
sentymentalnych.

Kolekcja natomiast posiada motyw prze-
wodni. Ma coś wyjaśniać, rozbudowywać 
stan naszej wiedzy – czy to o całym świecie 
(jak słynna encyklopedyczna kolekcja „króla 
kolekcjonerów” Rudolfa II Habsburga), czy  
o jakimś jego wycinku. Jest to poziom wyższy, 
zaawansowany, a kolekcjonera moglibyśmy 
szumnie nazwać arystokratą wśród zbieraczy.

Większość z nas jest zbieraczami. Nawet 
kolekcjonerzy nie potrafią się nieraz oprzeć 
urokowi przedmiotów, które wykraczają 
poza ramy ich specjalizacji, ale w taki czy 
inny sposób przemówiły do nich, „wpadły 
im w oko” albo po prostu „trafiły się” i za-
domowiły u nich na tyle, że nie potrafią się 
z nimi rozstać. Nic w tym złego, nie musimy 

być za wszelką cenę kolekcjonerami orto-
doksyjnymi.

Co więcej, większość muzeów posiada 
zbiory – znajdują się w nich bowiem często 
zupełnie przypadkowe obiekty, które trafiły 
do muzeum jako dary bądź zostały w nim za-
bezpieczone przed zniszczeniem, uszkodze-
niem. Dopiero w obrębie zbioru muzealnego 
może się znaleźć kolekcja (lub kilka kolekcji) 
– pozyskane w całości, uzupełniane na bazie 
kolekcji nabytej bądź tworzone na podstawie 
zbioru. Dlatego prawidłowym jest określe-
nie „kolekcja malarstwa średniowiecznego  
w zbiorach Muzeum XYZ” – wiernie oddaje 
ono fakt, że poza dobrze opracowaną i upo-

rządkowaną kolekcją tegoż malarstwa w mu-
zeum przechowywane są także m.in. szabla 
i żelazko na duszę z daru Kowalskiego oraz 
kieł mamuta i krzemienna siekierka wyko-
pane przy okazji remontu pobliskiej drogi.

Co daje nam kolekcja, po co kolekcjonu-
jemy? Korzyści płynące z kolekcjonowania 
trafnie podsumował filozof i antropolog 
kultury prof. Witold Nowak: „(…) pomimo 
wszystkich niedogodności, trudów i kosztów, 
których wymaga zbieranie rzeczy – a po czę-
ści zaś właśnie dzięki nim – kolekcjonowanie 
rzeczy to jedno z najszlachetniejszych ludz-
kich zajęć i jedna z najszlachetniejszych przy-
jemności. Kolekcjonowanie jest kształcące  
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w wielu aspektach, wyrabia smak estetyczny, 
działa terapeutycznie, budzi miłość do pięk-
na. Rozbudza ciekawość i utrzymuje umysł 
w stanie ciągłego pobudzenia poznawczego. 
Wyrabia ponadto w oddających mu się lu-
dziach specjalne cnoty, a mianowicie dokład-
ność, dbałość, troskę, pietyzm, cierpliwość  
i pracowitość”. Bardzo ważną przyjemnością 
związaną z kolekcjonowaniem jest świado-
mość bycia znawcą – daje nam ona poczu-
cie własnej wartości, wyjątkowości i syci 
naszą dumę. Pewne zagrożenia potencjal-
nie stanowią kolekcje „zamknięte”, tj. o ści-
śle określonej liczbie eksponatów. Z jednej 
strony pozwalają one na doznanie niezwy-

kłego uczucia skompletowania wszystkich 
poszukiwanych obiektów, czyli kolekcjo-
nerskiego triumfu, z drugiej jednak niosą 
zagrożenie pustki wywołanej brakiem celu, 
„przyszłości”.

Załóżmy, że jesteśmy już zbieraczami 
i chcemy wstąpić na ten wyższy poziom 
wtajemniczenia. Jak przekształcić zbiór  
w kolekcję? 

Przebiega to zazwyczaj w kilku etapach. 
Pierwszy można by nazwać przeglądem czy 
inwentaryzacją zbioru. Na tej podstawie 
możemy dopiero ustalić, jaki temat kolek-
cji pasuje najbardziej do naszych zaintere-
sowań, czyli jakiej dokonamy specjalizacji. 

Kolejny – niekiedy najtrudniejszy – to se-
lekcja, czyli oddzielenie „ziarna” (tego, co 
warto włączyć do kolekcji) od „plew” (czyli 
nieraz rzeczy ciekawych i cennych, ale już 
do tego zawężonego nurtu zainteresowań 
nijak niepasujących). Równolegle z tym 
stwierdzamy, jakie są braki naszej kolek-
cji, jakich uzupełnień ona wymaga. I etap 
ciągły, który będzie towarzyszył nam już 
przez cały czas kolekcjonowania, powtarzał 
się z każdym nowo pozyskanym obiektem: 
opracowujemy, czyli badamy i opisujemy 
posiadane elementy kolekcji, korzystając  
z dostępnych źródeł (najczęściej literatury, 
archiwaliów, forów internetowych, wiedzy 
innych kolekcjonerów i badaczy, materiału 
porównawczego itd.). Wszystkie wymienio-
ne etapy, od pierwszego do ostatniego, łączy 
i determinuje jeden motyw przewodni: na-
bywanie wiedzy o temacie kolekcji. I wresz-
cie etap ostatni, dostępny dla tych, którzy do-
brze „odrobili lekcję” poprzednich etapów: 
dzielenie się swą wiedzą z innymi ludźmi  
– w formie wystaw, wykładów, publikacji 
tradycyjnych i elektronicznych. 

Marcin Medyński

Ilustracje:
1. Dawne żelazka – uporządkowane, opra-
cowane na podstawie literatury, dokładnie 
udokumentowane (5 tomów katalogu). To 
już na pewno kolekcja. [zgromadzone i opra-
cowane przez Marka Medyńskiego]
2. Spinacze do papieru z okresu I wojny 
światowej – zwarty zbiór, który po opraco-
waniu może stanowić kolekcję pokazującą 
ulotny fragment dziejów kultury materialnej. 
[zbiór autora]
3. Kolekcja pocztówek, zdjęć i dokumentów 
dotyczących Skarżyska-Kamiennej, która 
stanowiła podstawę źródłową kilkunastu 
opracowań naukowych i wykładów. [kolek-
cja autora]
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Na polskim wybrzeżu stoi 15 czyn-
nych latarń morskich. O ich hi-
storii, lokalizacji i architekturze 
opowiada Apoloniusz Łysejko 

w swojej najnowszej książce „Polskie la-
tarnie morskie na pocztówkach”. Albumo-
we wydawnictwo z 2019 roku to nie tylko 
szczegółowy opis dziejów każdej z nich, 
okraszony zestawieniem danych technicz-
nych, ale też zbiór pocztówek, które wyda-
no w latach 1888-2017.

Autor udostępnia własne zbiory ‒ jak 
głosi motto w książce ‒ „kolekcjonerom  
i mieszkańcom miejscowości, gdzie mieści 
się latarnia morska”. Wszystkie zdjęcia (po-
nad 3000) ukazujące wygląd latarń zawiera 
dołączona do książki płyta DVD. 

Polskie latarnie morskie na pocztówkach

Ciekawym elementem albumu są za-
mieszczone na wewnętrznych stronach 
okładki dwie mapy. Pierwsza przedstawia 
rozstawienie nieistniejących dziś latarń, 
druga latarnie obecnie działające. 

Cena książki: 39 zł + 16 zł opłata pocztowa.
Album zawiera 222 zdjęcia pocztówek. 

Do albumu dołączona jest płyta DVD z 
3339 zdjęciami pocztówek polskich latarń 
wydanych w latach 1888-2017. Zakup bez-
pośrednio od autora (na życzenie dedyka-
cja) lub poprzez sklep na stronie interne-
towej Towarzystwa Przyjaciół Narodowego 
Muzeum Morskiego (www.tpnmm.pl). 
Kontakt: apolysejko@gmail.com lub tel. 
516 819 300. 
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N OWO Ś C I        

W Y D AW N I C Z E
2019

Polskie latarnie morskie na pocztówkach
Autor: Apoloniusz Łysejko
Wydawnictwo: Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskie-
go i Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej

Wrzeszcz na dawnej pocztówce.  
Spacer drugi

Autorzy: Jan Daniluk, Jarosław Wasielewski
Wydawnictwo: Region 

Wspólne Mennictwo Trzech Braci 
1651-1662
Autor: Marcin Grandowski
Wydawnictwo: Marcin Grandowski

Szable Wojska Polskiego 1918-1939
Autor: Janusz Jarosławski

Wydawnictwo: Madex

Tadeusz Kościuszko w falerystyce
Autor: Krzysztof Lachowicz
Wydawnictwo: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Historia pieniądzem się toczy
Autor: Wojciech Kalwat

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Volumen, Fun-
dacja Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości

Medale z kolekcji Józefa Roszmana
Autor: Anna Śliwa
Wydawnictwo: Region
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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, cennik Czesława 
Miłczaka

04-05  Galeria Numizmatyczna SiS Remonet 
– numizmaty

06-07  Antykwariat Dawid Janas – numizma-
ty, medale i odznaczenia

08  odznaki, bagnety, numizmaty, zegarki, 
srebrna biżuteria

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

i instrukcje wojskowe
14  militaria, mundury, odznaki, odzna-

czenia
15  zegarki, srebra, lampy
16-17  medale i odznaczenia, numizmaty, 

znaczki pocztowe, porcelana
18  Antikvaria – militaria, antyki
20-21  Salon Numizmatyczny Mateusz Wój-

cicki – numizmaty
22-23  Rzeszowski Dom Aukcyjny
24  Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 

Węgierskie Towarzystwo Numizma-
tyczne 

25-26  banknoty, zapałki, bibeloty
27-28  numizmaty
29-30  stare dokumenty, banknoty, pocztówki
31  kolekcja motyli, znaczki pocztowe, 

pocztówki
32-33  pocztówki
34-36  0 Euro Polska - Warszawa
39-41  pocztówki, numizmaty, pamiątki 

regionalne
42  zabytkowe militaria
43-44  Dom Aukcyjny OSTOYA – numizma-

ty, stara srebrna biżuteria, srebra
45  porcelana, szkło, tkaniny
46-47  pocztówki, monety 2 zł GN, książki, 

varsaviana
49-50  Sklep Kolekcjoner – numizmaty, 

medale
52-54  Sklep PAMASL – akcesoria kolekcjo-

nerskie, monety

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  Sklep Monetarium – numizmaty, 

znaczki pocztowe
16  pocztówki, korespondencja, zdjęcia
17  karty telefoniczne, banknoty, karty 

podarunkowe
18-19  numizmaty, odznaczenia
20  numizmaty 
21-22  numizmaty
23  Galeria Akcji – akcje, książki,  

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  porcelana
31-32  Sklep Wilmar-Stamps – numizmaty, 

filatelistyka, medale, katalogi, albumy
33  GCN – numizmaty
34-35  Dom Aukcyjny Tempus – numizmaty
36-40  odznaki sportowe, militaria, stare 

zdjęcia, pocztówki, srebra, książki, 
numizmaty 

41-44  numizmaty
45  karty telefoniczne, medale, numizmaty
46-47  numizmaty, akcesoria kolekcjonerskie
48  numizmaty
50  numizmaty 
51-52  banknoty, pocztówki, dokumenty, 

książki, gazety
53  pocztówki, numizmaty
54  srebra
55  wagi i odważniki
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56  Galeria Mistrzów Andrzej Ohryzko  
– stara biżuteria, antyki, zegarki

57-58  medale i odznaczenia, numizmaty, 
pocztówki

59-60  pocztówki, fotografie, biżuteria
61-62  numizmaty
63-68  Antykwariat Saska ANTYKwarnia  

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

pocztówki 
73-74  numizmaty, rzemiosło artystyczne, 

biała broń, malarstwo
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  kufle, numizmaty
107  numizmaty
108-109 numizmaty
110  numizmaty
111-113 numizmaty
117  ordery i odznaczenia
119-120 militaria
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Podczas IV edycji Warszawskiej Giełdy 
Kolekcjonerskiej swoją premierę w Polsce 
będzie miał pamiątkowy banknot 0 Euro 
Souvenir przedstawiający Kolumnę Zyg-
munta i Zamek Królewski. Nakład zapla-
nowano na 5000 egzemplarzy, a cenę emi-
syjną na 15,00 zł. 

Pierwsza emisja banknotu 0 Euro mia-
ła miejsce we Francji w 2015 roku, później 
projekt 0 Euro Souvenir rozprzestrzenił się 
na całą Europę. Jednym z celów emisji jest 
podnoszenie świadomości społeczeństwa 
w poszczególnych krajach europejskich na 
temat najważniejszych historycznych i kul-
turowych zabytków, ciekawych turystycz-
nie miejsc, ważnych wydarzeń i wybitnych 
osobistości. 

Banknot 0 Euro Souvenir produkowany 
jest we francuskiej drukarni papierów war-

Pamiątkowy banknot 0 Euro  
Polska-Warszawa 
– emisja 24.11.2019 r.

tościowych Oberthur, która odpowiada za 
druk oryginalnych banknotów euro. Bank-
not Euro Souvenir jest wyprodukowany w 
100% z bawełnianego papieru, takiego, na 
jakim są drukowane obiegowe banknoty 
euro, oraz zawiera liczne zabezpieczenia, 
jak np. hologram, znak wodny, mikrodruk, 
elementy ochronne UV i wiele innych. 

Więcej informacji: http://www.euro-so-
uvenir.pl/, http://www.euro-souvenirsche-
ine.de/ oraz https://www.facebook.com/
EuroSouvenirPL.
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„MONETA” Jana Hoplińskiego 
‒ prawdziwy liliput!

Jan Hopliński (1887-1974) ‒ profesor 
Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, artysta malarz, rzeźbiarz, twórca 
wielu plakiet i medali, członek Towa- 

   rzystwa Numizmatycznego w Krakowie, 
kolekcjoner monet i medali. Działalność 
artystyczna Jana Hoplińskiego jest lepiej 
znana niż jego działalność numizmatycz-
no-kolekcjonerska. Dwa artykuły „numi-
zmatyczne” dotyczące profesora ukazały się 
w „Biuletynie Numizmatycznym” w latach 
70. XX w. (nr 2 i nr 4 z 1974 r.). 

Jan Hopliński wydawał mało znane cza-
sopismo numizmatyczne:

W prospekcie zapowiadającym ukaza-
nie się czasopisma możemy m.in. prze-
czytać: „Niebawem pojawi się numizma-
tyczne pisemko p.t. MONETA: Celem jego 
będzie ułatwianie zbieraczom zdobywania 
numizmatów i książek, ułatwiane wza-
jemnej wymiany ich pomiędzy sobą (...). 
Pisemko Moneta (miesięcznik) zaopatrzo-
ne w treściwe artykuły lub komunikaty  
z dziedziny zainteresowań numizmatyka 
zbieracza, będzie zawierało z zasady spis 
numizmatów do nabycia i zgłoszenie ob-
jektów szukanych. (...) Redakcję pisem-
ka objął znany miłośnik i znawca monet, 
członek Twa Numizmatycznego w Krako-
wie, prof. Jan Hopliński (...)”. Prawdopo-
dobnie pisemko ukazało się tylko w 1933 
roku. Zostały wtedy wydane trzy zeszyty 

małego formatu (ok. 12 cm x 16,5 cm), 
zawierające jedynie kilka stron tekstu. 

Hopliński w liście [zbiory autora] z dnia  
15 lutego 1933 r. do nieznanego adresata pi-
sał m.in.: „(...) Toteż nie wyobrażam sobie, 
aby gdzieś pod słońcem można znaleźć jesz-
cze mniejsze pisemko od niego. Prawdziwy 
liliput! (...)”. W pierwszych dwóch zeszytach 
[zbiory autora] było tylko kilka artykułów: 
„Co, jak i dlaczego zbierać?”, „Dwudenar  
z roku 1550” oraz „Wykopalisko denarów 
Wł. Hermana”. „MONETA” zawierała do-
datek ze spisem monet i książek oferowa-
nych oraz poszukiwanych. Hopliński był 
wydawcą, redaktorem i autorem tekstów.  
W liście z 13 kwietnia 1933 r. [zbiory au-
tora] pisał: „Postanowiłem jednak pisem-
ko redagować i wydawać bezinteresownie 
w nadziei, że po jakimś czasie skoro treść 
pisemka się rozszerzy, uda mi się sko-
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jarzyć pewną ilość osób zamiłowanych,  
w celu wzajemnego wspierania się (wymia-
na numizmatów). Na razie (...) bardzo to 
musi płynąć powoli, bo i czasy nieszcze-
gólne i droga niepewna”.

Pisemko „MONETA” prawdopodobnie 
zostało wydrukowane w niewielkim nakła-
dzie, gdyż pierwsze zeszyty mogły jeszcze nie 
mieć dużej liczby prenumeratorów. Obecnie 
czasopismo to jest bardzo rzadko spotykane 
na rynku antykwarycznym. Trudno powie-
dzieć, ile egzemplarzy zachowało się do na-
szych czasów. Biorąc pod uwagę jego małe 
wymiary, można przypuszczać, że część eg-
zemplarzy uległa zniszczeniu lub zagubieniu. 
Warto jednak poszukać, bo niewykluczone, 
że gdzieś na półce między książkami znajdu-
je się jakiś zapomniany egzemplarz liliputa… 

Przemysław Ziemba

Patronat honorowy 
Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Patroni medialni

Partner
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Zapraszamy do udziału i współpracy przy aukcjach 
zaplanowanych na 2020 rok. 

LICYTACJA ODBYWA SIĘ NA PORTALU:  

w w w . b e r e s k a . o n e b i d . p l
Harmonogram:

Aukcja nr 8 - 18 stycznia 2020 
(Przyjmowanie towaru do 30 listopada 2019)

Aukcja nr 9 - 18 kwietnia 2020 
(Przyjmowanie towaru do 29 lutego 2020)

Aukcja nr 10 - 19 września 2020 
(Przyjmowanie towaru do 30 czerwca 2020)

Kontakt:

Bereska Numizmatyka (monety, medale, banknoty)
Kontakt: 604 070 410

e-mail: bereska@bereska.pl
www.bereska.pl
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Praktycznie każdy kolekcjoner, za-
równo ten dopiero zaczynający 
swoją przygodę ze zbieractwem, 
jak i ten bardziej zaawansowany  

w gromadzeniu zbiorów, staje przed pyta-
niem: „co zbierać?”. Myślę, że podczas rozwa-
żania tej kwestii warto wziąć pod uwagę zbie-
ranie starych papierów wartościowych: akcji, 
obligacji, listów zastawnych, udziałów itp. 

W porównaniu do kolekcjonowania mo-
net, banknotów czy znaczków jest to dzie-
dzina nowa i dopiero rozwijająca się. Dzięki 
temu stosunkowo niskim kosztem możemy 
nabyć do naszego zbioru rzadkie bądź uni-
katowe pozycje. Jest to jednocześnie dzie-
dzina dosyć „prestiżowa” – gros kolekcjone-
rów stanowią prawnicy czy osoby z sektora 
finansowego. Warto też zwrócić uwagę na 
walory artystyczne tego rodzaju starych do-
kumentów – były one często projektowane 
przez znanych artystów, takich jak Józef 
Mehoffer czy Zofia Stryjeńska. Podczas ko-
lekcjonowania starych papierów wartościo-
wych poznajemy również historię gospodar-
czą kraju bądź regionu, a także osoby oraz 

firmy zaangażowane w jej tworzenie.
Różne są klucze dotyczące strategii rozwi-

jania zbioru: część osób zbiera dany typ doku-
mentu (np. akcje lub obligacje), inni kolekcjo-
nują papiery z danego regionu bądź branży. 

Warto również rozejrzeć się po własnych 
domowych archiwach, strychach i piwnicach 
– nawet jeśli sami Państwo nie zamierzacie 
kolekcjonować starych papierów wartościo-
wych, to może znajdziecie u siebie dokumen-
ty, które ucieszą jakiegoś kolekcjonera.

Kamil Lipski

                   Akcje (stare, przedwojenne,    

  pracownicze), obligacje  

 papiery wartościowe 

kupno, sprzedaż, wycena 

                    atrakcyjne ceny 

        +48 501 069 097  

                   p911@poczta.fm  RE
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