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kupić. sirzedać, zani;nić zwiążane z histolią Gdarska, 500, c;ny jatie podajc sprzf UdJn\klcso moz my zac?ac gdańskic; ' '''"Ąerów kułł węo.
PodpoMadamy.jeżell chcesz znaczki imonety a";.y s{i*"" -1i;s.i"*1 lxJroM]i od l00 zl, Cena znaldziemt naprav/dę
zbierać pamiątki historycz- _ Resularnie bvwań na in_ mi i óa nicłr zacryni się tic} niaPv Gdańska z 1830 roku dużo. By stać się posia-
ne, zajrzyj do Internetu t.*.',o.rv.rr;;iij;;h';#_ tu.lu zaczyna się od czterech se- daczem czegoś na-
Prawdziwe rarytasy można ;;;;"i;i* iiJ,r.ui. uena pocztówki z wido- tck, PIawdę atrakcyjnego
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Tnł,,,J,9ffi,i"il,5; za_granicą ffTffi;r,#_ xtriacie.Wystarczyffiństerplattezokresu,ZajrzeĆmożemyteżnaau.serwfl^itwardo1iry-
Woinego lłiasii kc.le zagraniczne. Na naj_ tować, Często zdarźa

., Gdańika kosztujc wlekszr1, serwisie aukcyj- 
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jrtż 65 zł. Najwięcej nYm W Stanach Zjednoczo- zakup jestniewie]u.
jest widoków' Ź nych również nabędziemv wtedy nalezy dzia-
centrum miasta i gdańskie pamiątki.Znajdzić- lać szYbko. Kupry
Wrzeszcza. Jed- my tam m.in program Mi^ czasem chętnie
nak najwięcej strzostw Europy w ltce noz_ sPrzedają Przed-

naby.wców Żnajau- nej z t9B3 roi<u, Na okladce mtotY, Po cenie
ją pocztówki z in- programu figurują piik;;;; I|]/glwczej W

n}ćb dzielnic. Te są budowlanego"x,rrłrTr".i": :1":::.:ie jak
najrzadsze i najdrożi wego Lecńia, k,;;,;";;;,, ffiołirł"Oi[?

aiw*tr 
,j,*iilil'',*"",",

,,ż,1l,Y$is;,ls;
%rs:::x:"'J}:l

coś.dla siebie znajdą też ["ffi:ffi#;ffjęJ_fi1 ffi;l;"#,,il? '"r.ffimilośniry numizmatyki. 2 fe- ,vłn ło porril
nigi z 1923 osiągnęly cenę
102 zt. Trojak Zygmunta Au-
8uStaz1557roku.,tereJł'..:.h'"sraGdańika.
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