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w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

Gdańsk, ul. Długa 2/3



od 1990

w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

Gdańsk, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 3 kwietnia 2017 r.

poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

22 kwietnia (sobota) 2017, godz. 17.00
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4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1 
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Bitwa pod piramidami, 1928 r.

olej, płótno, 98,5 × 149,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1928 

Analogiczna praca z 1928 roku (wym. 
100,5 × 149 cm) znajduje się w kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Warszawie (por. Kazimierz 
Olszański, Jerzy Kossak, Wrocław 1992, s. 46, 
il. 53 i 54)

cena wywoławcza: 75 000 zł ●
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2
Artysta nieokreślony
(XIX w.)

Samosierra

olej, płótno, 114,5 × 152 cm

Obraz, będący kopią malowidła Horacego Verneta 
(1789–1863), przedstawia końcową fazę bitwy 
pod Samosierrą. W partii centralnej grupa jeźdźców 
z dowódcą pułku szwoleżerów Wincentym Krasiń-
skim na białym koniu. Pozostali jeźdźcy to major 

Dautancourt, szef szwadronu Jan Kozietulski oraz 
oficer niższej rangi. Po lewej stronie, przy jednym 
ze zdobytych dział, scena opatrywania rannego 
przez pułkowego lekarza. Po stronie prawej grupa 
hiszpańskich jeńców oraz, na pierwszym planie, 
dwaj piechurzy z pułku piechoty lekkiej, stojący nad 
dwoma leżącymi na ziemi szwoleżerami.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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3
Hans Werner Schmidt 
(1859–1950)

Napoleon nad Mozelą, 1930 r.

olej, płótno, 68 × 124 cm
sygn. I dat. l. d.: Hans W. Schmidt/1930/Weimar 
Marz…
na odwrocie nalepka pisana po niemiecku z opisem 
sceny

Obraz przedstawia scenę przeprawy armii napole-
ońskiej przez Mozelę w 1813 roku. Na pierwszym 
planie widoczny jest Napoleon, któremu kłania się 
Franz Ludwig Niessen, oferując winogrona. Niessen 

uratował wioskę i pobliskie tereny uprawy winorośli 
od spustoszenia płacąc Napoleonowi sumę 3000 
talarów, dzięki czemu do dziś działa tam prężnie 
winnica. Hans Werner Schmidt w l. 30. XX w. 
namalował dla ówczesnego właściciela winnicy 
Juliusa Kaysera serię dwunastu obrazów przed-
stawiających historie uprawy winorośli w rejonie 
Traben-Trarbach, które posłużyły później jako sza-
blony do etykiet na butelki z winem oraz pocztówki.

cena wywoławcza: 38 000 zł
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4
Henryk Szczygliński 
(1881 Łódź – 1944 Warszawa)

Więdnące kwiaty, ok. 1917 r. 

olej, tektura, 43 × 35 cm
sygn. p. g.: Henryk Szczygliński

Na odwrocie nalepki z wystaw:
Exposition Polonaise A Paris (Societe nationale de 
Beaux Arts) – z tytułem obrazu; wystawa w Grand 
Palais 13 kwietnia – 30 czerwca 1921 r.
Zbiorowa Wystawa prac Henryka Szczyglińskiego, 
nr kat. 12, tytuł „Zwiędłe kwiaty”; wystawa w To-
warzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w październiku 
1918 r.
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie 
Polskim – Salon 1917 r., z autorem, tytułem 
i techniką wykonania oraz odręczną sygnaturą 
Szczygliński
Nalepka niezidentyfikowanej wystawy, częściowo 
zaklejona, z tytułem „Więdnące kwiaty” i datą nade-
słania 8 VII 1918; być może nalepka ta związana 
jest z wystawą w Zachęcie w październiku 1918 r.
Nalepka niezidentyfikowanej wystawy, z tytułem 
„Kwiaty”, drukowanym numerem 23582 i datą 
3 LIST 1932
Nalepka z odręcznym napisem: mal. Henryk Szczy-
gliński/„Więdnące kwiaty”/ własność prywatna/
asekuracja 150 000 mar. pol. oraz numerem N35

Obraz przedstawia wazon z więdnącymi peoniami, 
obok którego, po lewej stronie, leży czapka legioni-
sty z orłem legionowym bez korony. Na pierwszym 
planie, po lewej, austriacka szabla kawaleryjska, 
z temblakiem i widocznym orłem na obsadzie. 
W tle, na ścianie, portret z przedstawieniem postaci 
w złoconej, owalnej ramie. Pełna symboli kom-
pozycja nawiązuje do służby ułana 2 szwadronu 
2 pułku, Henryka Szczyglińskiego, w szeregach 
Legionów Polskich w l. 1914–1917. Wiadomo, 
że artysta używał szabli austriackiej wz 1904, 
na głowni której, po obu stronach, kazał wyryć 
wiersz patriotyczny własnego autorstwa. Można 
przypuszczać, że przedstawiona szabla jest właśnie 
tą z utworem artysty:

1. Niech w/księgach/wiedzy/szpera/rabin,/Nauka/
to jest/wymysł/dyabli/Mądrością/moją jest/karabi-
n/I klinga/ukochanej/szabli./2. Nie dbam/o szarżę 
ni/o gwiazdki/Co kiedyś mi/przystroją/kołnierz,/Wy 
piszcie/klechdy i/powiastki,/Ja biję się/jak biorą/
dyabli!/Podp.rą/mój, jest/ka..bin/I kl…ga/uko…
anej/sza.li/4. Nie t.sknię/do kawia.ni gwaru, Gdzie 
mieszka/banda/dziwolągów/Gardzę/zapachem/

buduaru/Gdzie Amo./psoci wśród/szezlon.ów/
verte/ 5. Nie nęcą/mnie/zalety/babin,/Kobieta/
zdradną/bierz ja/dyabli!/Kochanką/moją/jest/
karabin/I klinga/ukochanej/szabli./6. Nie jeden/
wróg/miał/na mnie/chrapkę,/A teraz/jęczy/w/piekle/
na dnie/Ze śmiercią/igram/w ciuciu/babkę/Więc/
może/wkrótce/mnie/dopadnie./7. Ksiądz/Mię/niech/
grzebie/albo/rabin. Żołnierza/się nie/czepią dyabli!/
Lecz/w grób/połóżcie/mi/karabin/I klingę/ukochanej/
szabli. sierpień/1914

Wspomniana szabla była pokazywana na wystawie 
Przegląd broni białej. Od Kościuszki do Kościusz-
kowców w Malborku w l. 1974–1976.

Lit. Józef Pawliszak, Przegląd broni białej. Od 
Kościuszki do Kościuszkowców, kat. wystawy, 
Muzeum Zamkowe w Malborku l. 1974–1976, 
s. 41–42.

cena wywoławcza: 7 000 zł
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5
Jacques François Camille Clère 
(1825–1919)

List pożegnalny, 1972 r.

olej, płótno, 25 × 19,5 cm
sygn. I dat. l. d.: C. Clere 1872
na odwrocie nalepka z herbem Książąt Fürstenberg 
z Badenii 

Obraz przedstawia rannego cesarza Napoleona III 
piszącego list. Jest to wizja autorska J. F. C. Clere, 
francuskiego portrecisty i malarza historycznego, 
który tak wyobrażał sobie akt abdykacji cesarza 
po przegranej wojnie z Prusami.

cena wywoławcza: 9 500 zł



11AUKCJA MILITARIÓW (2)

6
Adam Styka 
(1890 Kielce – 1959 Nowy Jork)

Strzelec senegalski

olej, płótno, 79 × 63 cm
sygn. p. d.: ADAM/STYKA

Korpus senegalskich strzelców wyborowych został 
stworzony w 1857 r. przez Louisa Faidherba, 
gubernatora Zachodniej Afryki Francuskiej, jako 
siły porządkowe. W formacji tej służyli nie tylko 
Senegalczycy, ale również rekruci z innych krajów 

zachodnioafrykańskiego terytorium kolonialnej 
Francji. Po wybuchu I Wojny Światowej oddziały 
strzelców senegalskich były przerzucone do Europy, 
gdzie walczyły na froncie. Ich ilość w 1917 r. 
szacuje się na 120 tysięcy.

Prezentowany na aukcji obraz Strzelec senegalski, 
o wybitnych walorach malarskich, jest wyjątkowy 

i nietypowy dla twórczości Styki. Przedstawia 
żołnierza w gęstym lesie, zapewne we Francji, 
wypatrującego wroga. Adam Styka brał udział 
w I Wojnie Światowej, walczył m. in. pod Ver-
dun i wtedy zapewne zetknął się z oddziałami 
wyborowych strzelców senegalskich, które były 
zaangażowane w walkach.

cena wywoławcza: 44 000 zł ●
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7
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Odwrót Napoleona spod Moskwy 

olej, płótno, 95,5 × 141 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1926

Po raz pierwszy Jerzy Kossak namalował ten temat 
w roku 1913. W latach następnych kilkakrotnie 
podejmował go, przedstawiając w różnych for-
matach i wersjach. Prezentowany na aukcji 
obraz powstał w roku 1926 i jest jedną z wersji 
wcześniejszych.

cena wywoławcza: 55 000 zł ●
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8
Anton Hoffmann 
(1863 Bayreuth – 1938 Monachium)

Szarża dragonów

olej, płótno, 50 × 75 cm
sygn. p. d.: Anton HOFFMANN MUENCHEN

cena wywoławcza: 4 500 zł
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9
Eugeniusz Geppert 
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Atak kawalerii

akwarela, papier, 60 × 88 cm w św. passe-partout  
sygn. p. d.: Eugeniusz Geppert

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
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10
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Hejnał, 1922 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 30 × 24 cm
sygn. i  dat. p. d.: Wojciech Kossak/1922

Pochodzenie: Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 24 000 zł
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11
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Odpoczynek szwoleżera, 1912 r.

olej, płótno, 100 × 69 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1912
na odwrocie odręczny napis: Obraz ten jest/
malowanym przeze mnie/Wojciech Kossak oraz 
ekspertyza dra Stanisława Dąbrowskiego

cena wywoławcza: 48 000 zł
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12
Artysta nieokreślony 
(2 poł. XIX w.)

Zesłańcy w drodze na Sybir

olej, płótno, 136,5 × 67 cm
Na odwrocie fragment nalepki przewozowej Sybe-
ryjska Żelazna Droga/Bezpośrednie połączenie/
Bagaż/Kwit nr…/…

cena wywoławcza: 9 500 zł

13
Jerzy Kossak 

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Zamieć, 1931 r.

olej, płyta; 23 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1931

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
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14
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Patrol, 1937 r.

olej, płótno naklejone na tekturę; 38 × 28 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1937

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
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16
Zenon Aniszewski 
(ur. 1948 Grudziądz)

Ułan na koniu

olej, płótno, 48,3 × 38,2 cm
sygn. p. d.: Z. Aniszewski

cena wywoławcza: 650 zł

15
Adam Krotochwila 

(1879–1955)

Potyczka (Bitwa Warszawska?)

olej, tektura; 31 × 26 cm
sygn. p. d.: Adam Krotochwila

na odwrocie słabo widoczna pieczątka: DOM 
OBRAZÓW/Sprzedaż obrazów i rysunków/

KATOWICE UL … 20

cena wywoławcza: 4 500 zł ●
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17
Tadeusz Ajdukiewicz 
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Oficer kawalerii na czele regimentu

olej, płótno, 58,5 × 70,5 cm
sygn. p. d.: T.A.

cena wywoławcza: 55 000 zł
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19
Pułkownik Małorosyjskich Pułków

wyd. drukarnia A. F. Marksa, Petersburg 1900 r. 
chromolitografia, 38 × 30,4 cm

malował G. J. Wasilkowski w l. 1854–1917. W tle atak polskich 
Huzarów na kozacki obóz, rys. Samokisz l. 1860–1944.

cena wywoławcza: 500 zł

18
Hetman Bohdan Chmielnicki

wyd. drukarnia A. F. Marksa, Petersburg 1900 r. 
chromolitografia, 38 × 30,4 cm

wg miedziorytu J. Hondiusa z 1651 r., malował G. J. Wasilkowski 
w l. 1854–1917. W tle oddział kozaków, rys. Samokisz l. 1860–1944. 

cena wywoławcza: 500 zł

20
Ignacy Łopieński 
(1865–1944)

Bitwa pod Warną, 
według Jana Matejki

akwaforta, papier, 
31,5 × 49,5 cm
Premia Towarzystwa Sztuk 
Pięknych w Krakowie za rok 
1896

cena wywoławcza: 1 000 zł
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21
Zenon 
Aniszewski 
(ur. 1948 Grudziądz)

Husaria

olej, płótno, 
64 × 100 cm
sygn. p. d.: ZAniszewski

cena wywoławcza: 
5 000 zł

22
Dariusz 
Aniszewski 
(ur. 1972)

Przejażdżka 
wojskowych, 
1991 r.

akwarela, papier, 
42 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: 
DA 91 r./Dariusz 
Aniszewski

cena wywoławcza: 
600 zł
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23
François Hippolyte Lalaisse 
(1812–1884)

Oficer kirasjerów 

Rycina pochodząca z teki „Empire Francais Uni-
formes de la Garde Impériale”, wyd. Mon Martinet 
Hautecoeur Freres, Paryż, ok. 1850 r.
litografia barwna, wym. arkusza 34 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

25
François Hippolyte  
Lalaisse 
(1812–1884)

Oficer gwardii 

Rycina pochodząca z teki  
„Empire Francais Uniformes de 
la Garde Impériale”, wyd. Mon 
Martinet Hautecoeur Freres, Paryż, 
ok. 1850 r.
litografia barwna, wym. arkusza 
34 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

24
François Hippolyte  

Lalaisse 
(1812–1884)

Lansjer

Rycina pochodząca z teki  
„Empire Francais Uniformes de 
la Garde Impériale”, wyd. Mon 

Martinet Hautecoeur Freres, Paryż, 
ok. 1850 r.

litografia barwna, wym. arkusza 
34 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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28
Artysta nieokreślony 

(XIX w.)

Dwaj huzarzy, l. 1838–1843

litografia kolorowana, papier, 25 × 20,5 cm w św. passe-partout
sygn. na płycie p. d.: monogramem wiązanym ATS

praca pochodzi z Das deutsche Bundesheer in charakteristischen 
Gruppen entworfen und nach der Natur gezeichnet,  

wyd. H. A. Eckert, D. Monten, Würzburg l. 1838–1843

cena wywoławcza: 800 zł

27
Artysta nieokreślony 
(XIX w.)

Trębacz w obozie, l. 1838–1843

litografia kolorowana, papier, 25 × 20,5 cm w św. passe-partout
sygn. na płycie p. d.: monogramem wiązanym ATS
praca pochodzi z Das deutsche Bundesheer in charakteristischen Gruppen en-
tworfen und nach der Natur gezeichnet, wyd. H. A. Eckert, D. Monten, Würzburg 
l. 1838–1843

cena wywoławcza: 800 zł

26
Artysta nieokreślony 

(XIX w.)

Trzej żołnierze piechoty, l. 1838–1843

litografia kolorowana, papier, 25 × 20,5 cm w św. passe-partout
praca pochodzi z Das deutsche Bundesheer in charakteristischen 

Gruppen entworfen und nach der Natur gezeichnet, 
wyd. H. A. Eckert, D. Monten, Würzburg l. 1838–1843

cena wywoławcza: 800 zł
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29
Ch. Roberty 
(XIX w.)

„Se Caillou” Quartier Général de 
Napolèon/er à Waterloo

Siedziba Napoleona pod Waterloo; tusz lawowany, 
papier, 15,5 × 24 cm w św. passe-partout
sygn. l. d.: Ch. Roberty

cena wywoławcza: 400 zł

31
Śmierć gen. Marceau pod 
Alterkirchen, pocz. XX w.

miedzioryt, papier, 50 × 62 cm w św. passe-partout
u dołu napis: La Mort Du General Marceau 
(a Alterkirchen en 1796) oraz opis odbytych kampanii; 
po konserwacji

Francois Severin Marceau – Desgraviers (1769–1796) 
– francuski generał z okresu rewolucji

cena wywoławcza: 1 100 zł

30
Napoleon pod Arcis-sur-Aube, XIX w.

litografia, papier, 44 × 62 cm w św. passe-partout
u dołu napisy: Dessine par Martinet/Napoleon a Arcis 

(sur Aube) oraz opis bitwy; niewielkie zagrzybienia

Bitwa pomiędzy wojskami austriackimi i francuskimi 
miała miejsce w dniach 20–21 marca 1814 r. Litografia 

przedstawia fragment bitwy, kiedy Napoleon został 
ocalony przez szwadron szwoleżerów gwardii cesarskiej, 

dowodzonej przez Antoniego Skarżyńskiego.

cena wywoławcza: 1 100 zł



27AUKCJA MILITARIÓW (2)

34
Werner Schuch 

(1843 Hildesheim – 1918 Berlin)

Wjazd cesarza Wilhelma do Gdańska

staloryt, papier, 27 × 15,5 cm w św. passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Werner Schuch 

cena wywoławcza: 850 zł

33
Feliks Topolski 
(1907–1989)

Parada/Lekcja angielskiego w obozie polskiej  
armii w Szkocji, 1940 r.

tusz lawowany, papier, 15 × 17,5 cm w św. passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Feliks Topolski
tusz lawowany, papier, 16 × 24,5 cm w św. passe-partout
sygn. i opis. p. d.: Feliks Topolski/July 1940/English lesson in the 
Polish Army in Scotland
na odwrocie dedykacja: Stasiowi Stańczykowi/w Dniu Imienin/Felek/
Londyn-Ognisko/listopad 1943

cena wywoławcza: 900 zł ●

32
Herbert König 

(1820–1876)

Szpital polowy, 1886 r.

ołówek, akwarela, 22 × 29 cm w św. passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. König 24/Juli 886

na odwrocie napis ołówkiem: gezeichnet unterm 
Geschrei/54 Sterben den Zelstation 

 für Incurablecena 

cena wywoławcza: 600 zł
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35
Rodzina Napoleona, XIX w.

litografia, papier, 59 × 44 cm w św. passe-partout
sygn. p. d.: Piccoli fe.
u dołu napis: NAPOLEONE I/Imperatore de’Francesi/a la sua Fami-
glia oraz numerowany wykaz członków rodziny Napoleona; ubytki 
i zagrzybienia

cena wywoławcza: 1 100 zł

37
Władysław Skoczylas 
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Obrońca Warszawy, 1920 r.

drzeworyt, papier, 25 × 19 cm
sygn. p. d. na klocku: SKOCZYLAS

Opisywana praca z aniołem, obrońcą Warszawy, była reprodu-
kowana na okładce „Tygodnika Ilustrowanego” nr 34 w 1920 r.
Lit.: Maryla Sitkowska „Władysław Skoczylas (1883–1934)”, 
Warszawa 2015, s. 259.

cena wywoławcza: 600 zł

36
Antoni 

Oleszczyński 
(1794–1879)

Portret 
Kościuszki

staloryt, papier, 
19 × 12,5 cm w św. 

passe-partout

cena wywoławcza: 
600 zł
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40
Gustaw Rogalski 

(1887 Tarnopol – 1939 Kraków)

Marszałek Piłsudski i prezydent 
Wojciechowski

tusz, akwarela, papier, 27,5 × 14,3 cm 
w św. passe-partout

sygn. l. d.: GUSTAW ROGALSKI

cena wywoławcza: 700 zł

39
Artysta nieokreślony 
(XIX w.)

Muszkieter

ołówek, tektura, 20 × 12 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d.: monogram wiązany JK

cena wywoławcza: 700 zł

38
Artysta nieokreślony 

(XIX/XX w.)

Ułan 

ołówek, gwasz, papier, 26 × 16,5 cm 
w św. passe-partout

sygn. l. d.: monogramem wiązanym EM (?)

cena wywoławcza: 1 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 1035 mm, dł. szabli 968 mm, dł. 
głowni 838 mm, szer. głowni u nasady 33,8 mm, gr. 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 77 mm, 
masa szabli 807 g, masa szabli w pochwie 1518 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku 
głowni. Przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy 
i połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści 
drewniany, z dziewięcioma poprzecznymi karbowa-
niami, oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Długi, sięgający 
jelca, mosiężny kapturek zamocowany na głowicy 
i, trzpieniem, do jelca tylnego. Na kapturku wyryta 
dedykacja: Kochanemu Dowódcy/gen. Stefanowi 
Kasprzyckiemu de Castenedolo. W dowód żoł-
nierskiego przywiązania podkomendni/Grudziądz 

1930IV27. Od spodu tylnego ramienia jelca 
wybita cyfra 5. Między jelcami a nasadą głowni 
skórzana podkładka. G ł o w n i a  ze stali polero-
wanej, niklowanej, szeroka, mocno zakrzywiona. 
Obustronnie szlifowana w trzy jednakowe bruzdy 
przygrzbietowe. Początek szlifu bruzd przy nasadzie 
niemal sięga długiego, jednosiecznego pióra. 
Sztych asymetryczny w linii grzbietu. Na płazie 
zewnętrznym trawione: napis Honor i Ojczyzna, 
orzeł w koronie (po 1927 r.), z obu stron zamknięte 
dekoracją z liści akantu. Na wewnętrznym podob-
na, trawiona dekoracja i monogram wiązany SKC 
oraz, przy nasadzie, tłok wytwórni G. BOROWSKI/
WARSZAWA. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
niklowana. Dwie ryfki składające się z pierścienia 
z ogniwkiem i ruchomego koluszka. Szyjka z dła-
wikiem blokującym wodzidła, mocowana na wcisk 
do płaszcza pochwy, zakończonego asymetryczną 
ostrogą.

cena wywoławcza: 20 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1921/1922

dł. całk. w pochwie 960 mm, dł. szabli 920 mm, dł. 
głowni 788 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. 
grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 21 mm, 
masa szabli 670 g, masa szabli w pochwie 1170 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku 
głowni. Przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy 
i zakuty na niej, wraz z kapturkiem, trzpieniem 
głowni. Trzon rękojeści drewniany, z dziewięcioma 
poprzecznymi karbowaniami, oklejony czarną skórą 
i opleciony podwójnie skręconym, mosiężnym 
drutem. Długi, sięgający jelca, mosiężny kapturek 
zamocowany wkrętem na głowicy i sztyftem do 

jelca tylnego. Od spodu na tym ramieniu wybita 
cyfra 5. Między jelcami a nasadą głowni skórzana 
podkładka. G ł o w n i a  ze stali polerowanej, 
niklowanej, o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w trzy jednakowe, wąskie bruzdy przy-
tylcowe, biegnące od połowy zastawy i sięgające 
niemal początku długiego jednosiecznego pióra. 
Sztych symetryczny. Na płazie wewnętrznym, 
pod nasadą, tłok wytwórni G. BOROWSKI/
WARSZAWA. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
niklowana, z dwiema ryfkami, składającymi się 
z pierścienia z ogniwkiem, w którym od strony 
grzbietowej zamocowane ruchome koluszko. Szyjka 
pochwy blokująca wodzidła, mocowana na wcisk 
do płaszcza pochwy, zakończonego wydatnym, 
asymetrycznym grzebieniem. 

cena wywoławcza: 5 000 zł
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SZABLA POLSKA PODOFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 982 mm, dł. szabli 941 mm, dł. 
głowni 811 mm, szer. głowni u nasady 30,4 mm, gr. 
grzbietu u nasady 4,4 mm, krzywizna głowni 15 mm, 
masa szabli 650 g, masa szabli w pochwie 1245 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju 
czworoboczny, z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte 
w wolutę ku głowni. Przednie, załamane pod kątem 
prostym, tworzy kabłąk łukiem dochodzący do 
głowicy i połączony z trzpieniem głowni. Trzon 
rękojeści drewniany, z dziesięcioma poprzecznymi 
karbowaniami, oklejony czarną skórą i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi, 
mosiężny, niklowany, sięgający jelca kapturek 
zamocowany wkrętem na głowicy i trzpieniem do 
tylnego ramienia jelca. Od spodu na tym ramieniu 

wybita cyfra 5. Między jelcami a nasadą głowni skó-
rzana podkładka. G ł o w n i a  ze stali polerowanej 
i niklowanej, o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w jedną, szeroką bruzdę przygrzbietową, 
sięgającą początku jednosiecznego pióra. Sztych 
symetryczny. Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, 
tłok wytwórni G. BOROWSKI/Warszawa (niedobi-
ty). P o c h w a  stalowa, niklowana, z dwiema 
ryfkami, składająca się z pierścienia z ogniwkiem 
od strony grzbietowej, w którym zamontowane 
jest ruchome koluszko. Szyjka pochwy, blokująca 
wodzidła, mocowana na wcisk do płaszcza pochwy, 
zakończonego asymetryczną ostrogą.

Szabla opisana i reprodukowana w: L. Zachuta, 
Polska biała broń i jej producenci. Tom II/1. Firmy 
warszawskie, s. 109

cena wywoławcza: 7 500 zł
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SZABLA ROSYJSKA SZEREGOWYCH ARTYLERII, TZW. DRAGONKA 
WZ 1881

dł. całk. w pochwie 1008 mm, dł. szabli 976 mm, 
dł. głowni 846 mm, szer. głowni u nasady 31 mm, gr. 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 18 mm, 
masa szabli 930 mm, masa szabli w pochwie z ba-
gnetem 1755 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty, w przekroju czworokątny, wyoblony. Jego 
tylne ramię zakończone pierścieniem na wiązanie 
temblaka. Przednie, dwukrotnie zagięte, poszerzone 
w górnej części i połączone zaczepem z kapturkiem, 
tworzy kabłąk. Pochylony do przodu trzon rękojeści 
drewniany, ukośnie karbowany, dołem uchwyco-
ny pierścieniem, od góry krótkim kapturkiem, 
mocowanym nakrętką na trzpieniu głowni. Na 
zewnętrznej stronie jelca wybity numerator 13. 
Między pierścieniem a nasadą głowni skórzana 
podkładka. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jed-
ną, szeroką bruzdę, zwężającą się przy piórze. Na 

długości zastawy i brzuśca bruzdy wypełniają nie-
mal całą powierzchnię płazów. Długie, obosieczne 
pióro z ością. Sztych asymetryczny, przygrzbietowy. 
Na zewnętrznym progu bita sygnatura wytwórni 
w formie kolistej – po obwodzie napis ЗЛAT.OP.ФAБP. 
oraz, poziomo, rok produkcji 1922. Na progu 
wewnętrznym bita litera K oraz, w kole, litera u. 
P o c h w a  z łubek drewnianych, oklejona ciemno-
brązową ceratą imitującą skórę. Okucia mosiężne. 
Do szyjki mocowany dwiema śrubkami, od strony 
grzbietowej i siecznej, pierścień z zaczepem od 
strony wewnętrznej. Poniżej trzy pierścienie z czwo-
rogrannym gniazdem na bagnet, mocowane stalową 
śrubką od strony grzbietowej. Środkowy pierścień, 
z tulejką i ruchomym koluszkiem od strony siecznej, 
tworzy ryfkę. Dolny pierścień z gniazdem na sztych 
bagnetu. Trzewik bez ostrogi, umocowany skoblem 
do płaszcza pochwy. W gniazdach pochwy bagnet 
tulejowy wz 1891/30, z wybitym numerem na 
trzpieniu 34375 do karabinu Mosin.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZABLA ROSYJSKA SZEREGOWYCH ARTYLERII TZW. DRAGONKA 
WZ 1868

dł. całk. w pochwie 900 mm, dł. szabli 883 mm, dł. 
głowni 735 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. 
grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 35 mm, 
masa szabli 920 g, masa szabli w pochwie 1350 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty. Jego tylne ramię, zakończone spłaszczoną 
kulką, zagięte ku głowni. Przednie, dwukrotnie 
łukowato zagięte, połączone z trzpieniem tworzy 
kabłąk. Pochylony do przodu drewniany, poziomo 
karbowany trzon mocowany krótkim kapturkiem 
zanitowanym trzpieniem głowni. G ł o w n i a  
stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie. Obustron-
nie szlifowana w jedną szeroką bruzdę. Szlif przy 

nasadzie prostokątny, sięgający jednosiecznego, 
krótkiego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na zewnętrz-
nym progu bite punce cyrylicą Zlatoust/1878/litera 
F w kółku i litera G w kółku, na wewnętrznym 
litery pisane cyrylicą p oraz S w kółku. P o c h w a  
z łubek drewnianych, poszyta i oklejona ciemnobrą-
zową skórą. Okucia mosiężne. Szyjka mocowana 
do płaszcza śrubą od strony zewnętrznej, pod nią 
pierścień z zaczepem. Niżej ryfka, składająca się 
z pierścienia z tulejką i ruchomego koluszka od 
strony siecznej. Pochwa zakończona trzewikiem. 
Wszystkie okucia mocowane do płaszcza pochwy 
śrubkami.

cena wywoławcza: 4 800 zł
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SZABLA OFICERA JAZDY LEKKIEJ, TOLEDO 1802 R.

dł. szabli 1022 mm, dł. głowni 878 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, krzy-
wizna głowni 67 mm, masa szabli 1195 g
 
R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
z wąsami. Tylne ramię jelca, przygięte ku dołowi, 
zakończone wydatną łezką. Przednie, dwukrotnie 
łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny 
dochodzący do głowicy. Dwa kabłąki boczne biegną 
łukiem po obu stronach zewnętrznego wąsa i łączą 
się w górnej części z kabłąkiem głównym. Kapturek 
długi, sięgający dołem jelca, z płaskim u góry den-
kiem i migdałem do zakuwania trzpienia głowni. 
Trzon rękojeści drewniany, opleciony sznurkiem 
i oklejony czarną skórą. Oprawa rękojeści w całości 

naśladuje oprawy szabel francuskich MAN IX, 
z wyjątkiem nitów w kształcie migdałów na bokach 
trzonu. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, szlifo-
wana obustronnie w płaską bruzdę i bruzdeczkę 
przygrzbietową, biegnącą od nasady do początku 
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Głownia 
w części zastawy sygnowana na obu płazach głę-
boko wytrawionymi literami i datą jej wykonania. 
Na płazie zewnętrznym napis: RL.FA. D.TOLo. (Real 
Fabrica de Toledo – Królewska Fabryka Toledo), 
ujęty motywami czterech, skierowanych ku sobie 
grotów. Na płazie wewnętrznym napis AÑO. 1802., 
ujęty analogicznym motywem. Świetny stan zacho-
wania głowni świadczy o kunszcie wykonania przez 
Królewską Fabrykę Toledo.

cena wywoławcza: 12 000 zł
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SZABLA ROSYJSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1826

dł. całk. szabli w pochwie 1052 mm, dł. szabli 1015 
mm, dł. głowni 873 mm, szer. głowni u nasady 40 mm, 
gr. grzbietu u nasady 10 mm, krzywizna głowni 52 mm, 
masa szabli 1155 g, masa szabli w pochwie 2020 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
w przekroju owalny, w wąsami. Tylne ramię jelca, 
zakończone kulką, zwinięte ku głowni. Przednie, 
dwukrotnie łukowato zagięte ku górze, tworzy 
kabłąk główny, połączony na zaczep z trzpieniem 
głowni. Dwa kabłąki boczne biegną łukiem po obu 
stronach zewnętrznego wąsa i łączą się w górnej 
części z kabłąkiem głównym. Trzon rękojeści 
drewniany, z dwudziestoma trzema poprzecznymi 
karbami i oklejony czarną skórą. Głowica pochylona 
do przodu, nakryta długim, sięgającym jelca kaptur-
kiem. Dno głowicy płaskie, nakryte owalnym guzem 
nitowanym od góry trzpieniem głowni. Dołem 
mocowany klinikiem do jelca. Uchwyt połączony 
z trzpieniem głowni jednym, masywnym nitem 
z mosiężnymi główkami w kształcie oliwki. Na 

zewnętrznej stronie kabłąka głównego bite punce 
kontrolne fabryki Zlatoust z l. 1820–1840, w okrę-
gach: 1, H i G. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w jedną szeroką bruzdę, wypełniającą niemal całą 
powierzchnię płazów. Szlif bruzdy sięga krótkiego, 
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na 
zewnętrznej stronie, pod nasadą, bite punce 
odbiorcze: w kółkach – G, H, 26, Б oraz M i Э. Na 
grzbiecie napis cyrylicą Zlotoust grudzień 1832 
rok. P o c h w a  stalowa, polerowana, z dwoma 
ryfkami, składającymi się z pierścienia z ogniwkiem 
i ruchomego koluszka. Szyjka z wyprofilowanymi 
gniazdami na wąsy, mocowana do płaszcza pochwy 
śrubą od strony grzbietowej. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą z puncą na wewnętrznej 
stronie – litery K i H. 

Szabla reprodukowana w książce T. Bilnika 
i T. Gaponika Szable rosyjskie w Wojsku Polskim, 
wyd. MediaL, s. 95.

cena wywoławcza: 15 000 zł
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SZABLA EUROPEJSKA NA WZÓR TURECKIEJ – KILIDŻ, XVIII/XIX W.

dł. całk. w pochwie 983 mm, dł. szabli 960 mm, dł. 
głowni 814 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 58 mm, 
masa szabli 770 g, masa szabli w pochwie 1435 g 

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec 
prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, 
ze smukłymi wąsami i długimi ramionami 
zakończonymi kulistymi guzami. Pochylona do 
przodu kulista głowica z otworem na temblak. Trzon 
rękojeści wykonany z dwóch okładzin z drewna, 
przytwierdzonych do trzpienia trzema nitami. 
Grzbiety okładzin ujęte gładką, stalową listwą. 
G ł o w n i a  ze stali polerowanej, o znacznej 
krzywiźnie; obustronnie szlifowana w szerokie 
bruzdy: od strony siecznej – od nasady do pióra, 
od strony grzbietowej – w szeroką bruzdę, prze-
chodzącą w trzy wąskie bruzdeczki, sięgające 

także obosiecznego pióra. Sztych asymetryczny, 
przygrzbietowy. Na płazie zewnętrznym, pod 
wąsem, trawiony znak przypominający owada, 
powyżej sierp księżyca i trzy gwiazdy. Na płazie 
wewnętrznym trawiony symbol słońca. Kształt, 
rodzaj szlifu i trawione symbole na płazach często 
stosowane we Francji na przełomie XVIII i XIX 
wieku. P o c h w a  z łubek drewnianych, obcią-
gnięta czarną skórą, zszytą pośrodku wewnętrznej 
strony. Szew ozdobnie zakryty sprężynkami z drutu 
mosiężnego. Okucia stalowe: długa szyjka, dwie 
ryfki i wysoki trzewik. Szyjka z wyprofilowanymi 
gniazdami na wąsy jelca i wyciętym grzbietem. 
U dołu gniazda, po obu stronach, ozdobna łezka. 
Ryfki składające się z pierścienia w kształcie motyla, 
zespolonego ogniwka i ruchomego koluszka od 
strony grzbietowej. Wysoki trzewik zakończony 
bardzo wąskim grzebieniem.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZABLA TURECKA 
KAWALERYJSKA – KILIDŻ, 
XVIII W.

dł. całk. w pochwie 974 mm, dł. szabli 955 mm, 
dł. głowni 80 mm, szer. głowni u nasady 26 mm, gr. 
grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 113 mm, 
masa szabli 640 g, masa szabli w pochwie 1075 g 

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa, inkrusto-
wana złotem. Jelec prosty, krzyżowy, w przekroju 
sześcioboczny, z wąsami i długimi ramionami, 
zakończonymi guzami w kształcie buławek. 
Pochylona do przodu kulista głowica z otworem 
na temblak. Otwór po obu stronach uzbrojony mo-
siężną tulejką. Trzon rękojeści wykonany z dwóch 
okładzin z brązowego rogu baraniego, przytwier-
dzonych do trzpienia dwoma nitami. Grzbiety 
okładzin ujęte stalową listwą. Jelec, wąsy i listwa 
dekorowane złotymi, geometrycznymi motywami. 
G ł o w  n i a wykuta z twardej, damasceńskiej stali, 
o znacznej krzywiźnie. Szlifowana w dwie wąskie 
bruzdy przygrzbietowe po stronie zewnętrznej. Po 
stronie wewnętrznej jedna bruzda obwiedziona 
dwoma bruzdeczkami. Po obu stronach szlify 
sięgające krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych 
w linii grzbietu. P o c h w a  z łubek drewnianych, 
poszyta czarną skórą od strony wewnętrznej. Szew 
ozdobnie zakryty drucianymi sprężynkami. Okucia 
stalowe. W dekoracyjnie formowanej szyjce, 
w części grzbietowej, szczelina oraz gniazda na 
wąsy jelca. Dwie ryfki z motylkowatymi pierście-
niami z ogniwkiem i ruchomym koluszkiem od 
strony grzbietowej. Wysoki trzewik zakończony 
niewielką, zębatą ostrogą. Szyjka, ryfki i trzewik, 
podobnie jak okucia rękojeści, zdobione złotem, 
tworzą jednorodną dekorację. Przy szabli szczątki 
materiałowego temblaka.

Typowa turecka szabla kawaleryjska z kulistą gło-
wicą, używana od XVIII do początku XIX w., zwana 
kilidż, co oznacza w jęz. tureckim po prostu szablę. 
Kilidż stanowił główną broń tureckiej kawalerii 
sipahów, nazywanych również sipahisami jazdy 
lekkiej, której lotność i umiejętność oskrzydlania 
przyczyniły się nie raz do klęski przeciwników. 
Ten typ szabli jest produktem wieloletnich do-
świadczeń tureckich wytwórni szabelniczych, ale 
w swej formie i funkcji najbardziej przypomina 
wzór perski, szczególnie głownia typu szamszir, 
co w języku perskim oznacza lwi ogon. Swą 
zgrabnością i lekkością, a nawet elegancją osiąga 
rodzaj doskonałości.

cena wywoławcza: 17 000 zł
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50
SZABLA HUSARSKA WĘGIERSKO-POLSKA, XVII/XVIII W.

dł. całk. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 975 mm, 
dł. głowni 842 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, gr. 
grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 42 mm, 
dł. wąsów 148 mm, masa szabli 760 g, m. szabli 
w pochwie 1050 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa żelazna. Jelec 
długi, prosty, krzyżowy, ze smukłymi wąsami. Trzon 
rękojeści drewniany, okręcony sznurkiem i oklejony 
dwukrotnie czarną skórą z gęstymi, poprzecznymi 
karbami. Głowica wysunięta do przodu, nakryta 
płytkim kapturkiem w kształcie migdała z ozdobnie 
wyprofilowanym warkoczem, sięgającym połowy 
długości trzonu. Warkocz i kapturek ze śladami ryto-
wanego motywu roślinnego, mocowane do trzpienia 
żelaznymi nitami. G ł o w n i a  europejska, 
z wyraźnymi śladami skuwania żelaza. Profilowana 
na obu płazach, poczynając od nasady, trzema 
bruzdeczkami. Bruzdeczka przygrzbietowa kończy 
się w miejscu początku obosiecznego, szerokiego 
pióra. Dwie bruzdeczki, równoległe do przytylcowej, 
biegną niemal do asymetrycznego sztychu. Grzbiet 

zastawy i pióro z młotkiem. P o c h w a  z łubek 
drewnianych obciągnięta czarną skórą. Okucia 
pochwy z kutego żelaza. Ozdobnie wycięta szyjka 
ze śladami rytowanej dekoracji roślinnej, mocowana 
do płaszcza pochwy sześcioma nitami po obu 
stronach wydłużonej środkowej części szyjki. Dwie 
podwójne ryfki to dwa żelazne pręciki nitowane do 
wspólnej półobejmy od strony grzbietowej, z dwoma 
ogniwkami i ruchomymi koluszkami. Trzewik płasko 
zakończony, bez ostrogi, z wyciętymi okienkami, 
po obu stronach mocowany do płaszcza pochwy 
trzema nitami. 

Szable tego typu niekoniecznie należały do formacji 
husarii, były również na wyposażeniu dragonów 
i piechoty. Trudno jest jednoznacznie określić datę 
wykonania opisanej szabli. Szable te, zarówno 
spotykane na rynku antykwarycznym, jak i w zbio-
rach muzeów, rzadko posiadają pochwę. Obecność 
jej jest zatem dużym atutem prezentowanego tu 
egzemplarza.

cena wywoławcza: 13 000 zł
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SZABLA POLSKA – KARABELA BOJOWA XVII/XVIII W.

dł. całk. w pochwie 937 mm, dł. szabli 903 mm, dł. 
głowni 780 mm, szer. głowni u nasady 33, gr. grzbietu 
u nasady 7 mm, krzywizna głowni 60 mm, masa szabli 
800 g, masa szabli w pochwie 1245 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec 
prosty, krzyżowy, z krótkimi ramionami zakończo-
nymi guzami w kształcie buławek. Wąsy smukłe, 
na końcach zaokrąglone. Pochylona do przodu 
głowica w formie schematycznej, ujętej z profilu 
orlej głowy. Trzon rękojeści wykonany z dwóch 
jasnych, gładko polerowanych okładzin z kości, 
trzykrotnie przynitowanych do trzpienia. Nity 
z podłokietnikami mosiężnymi w kształcie ośmio-
płatkowych rozet. Grzbiety okładzin ujęte gładką 
stalową listwą z dwoma żłobieniami. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o znacznej krzywiźnie, 
z tzw. młotkiem pióra i uskokiem przy zastawie. 

Obustronnie szlifowana w jedną średniej szerokości, 
sięgającą młotka bruzdę przygrzbietową. Pióro obo-
sieczne, sztych w linii grzbietu. Głownia, zapewne 
wcześniejsza, pochodzi z warsztatów austriackich 
w Styrii. Na obu płazach, na wysokości zastawy, 
charakterystyczne znaki „zębatych sierpów” i gwiaz-
dek czteropromiennych, używanych w styryjskich 
warsztatach mieczniczych. P o c h w a  z łubek 
drewnianych, obciągnięta czarną skórą zszytą 
pośrodku wewnętrznej strony. Okucia stalowe: 
szyjka, dwie ryfki i trzewik osadzone w gniazdach 
przez podłożenie sznurka lub drutu pod skórę. 
Szyjka i trzewik ze żłobieniem. Pierścienie ryfek 
z ogniwkami i ruchomymi koluszkami od strony 
grzbietowej. Po stronie zewnętrznej pod pierście-
niami podłożone i zespolone wyprofilowane tarczki, 
konstrukcyjnie wzmacniające ryfki.

cena wywoławcza: 16 000 zł
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FRANCUSKA SZPADA OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1837

dł. całk. w pochwie 968 mm, dł. szpady 904 mm, dł. 
głowni 748 mm, szer. głowni u nasady 17 mm, gr. 
grzbietu u nasady 6 mm, masa szpady 665 g, masa 
szpady w pochwie 910 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec tarczowy z kabłąkiem. W części zewnętrznej 
głęboki relief – kotwica na tle czterech sztandarów, 
po bokach ornament roślinny. Wewnętrzna tarcza 
gładka. Tylne ramię jelca zakończone owalnym 
guzem zdobionym motywem palmety. Przednie, 
dwukrotnie zagięte, tworzy kabłąk mocowany 
na trzpieniu głowni. Trzon rękojeści z czarnego 
rogu, z trzynastoma ukośnymi karbami, od dołu 
mocowany w pierścieniu, górą krótkim kapturkiem 
nitowanym trzpieniem głowni. Kabłąk i kapturek 

zdobione bogatym reliefem roślinnym i palmeto-
wym. G ł o w n i a  stalowa, prosta, polerowana 
i niklowana. Obosieczna, obustronnie szlifowana 
w płaskie płazy z ością na całej długości. Sztych 
symetryczny. Na wewnętrznej nasadzie bita punca 
wytwórcy: pod stylizowaną rękojeścią rapiera litery 
B i F. P o c h w a  stalowa, oklejona i poszyta czarną 
skórą po stronie wewnętrznej. Okucia mosiężne. 
Szyjka z dławikiem i ogniwkiem z ruchomym 
koluszkiem stanowi ryfkę. Pochwa zakończona 
trzewikiem i asymetryczną ostrogą dekorowaną 
ornamentem. Do szpady przynależy skórzany futerał 
i temblak.

Sygnatura B i F – firma płatnerska w Saint-Etiene, 
działająca w l. 1830–1880.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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SZABLA FRANCUSKA OFICERA LEKKIEJ KAWALERII WZ-ANIX A’LA 
CHASSEUR

dł. całk. w pochwie 1033 mm, dł. szabli 1003 mm, 
dł. głowni 867 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, gr. 
grzbietu u nasady 9 mm, krzywizna głowni 55 mm, 
masa szabli 965 g, masa szabli w pochwie 1755 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zakończone spłasz-
czoną kulą, zwinięte ku głowni. Przednie ramię, 
dwukrotnie łukowato zagięte ku górze, tworzy 
kabłąk główny, połączony na zaczep z trzpieniem 
głowni. Dwa kabłąki boczne biegną łukiem po obu 
stronach zewnętrznego wąsa i łączą się w górnej 
części z kabłąkiem głównym. Jelec, kabłąki, kaptu-
rek i wąsy obwiedzione na krawędziach wyżłobioną 
linią. Trzon rękojeści drewniany, z czternastoma po-
przecznymi karbowaniami, obciągnięty czarną skórą 
i opleciony dwukrotnie gładkim drutem mosiężnym 
i filigranem. Głowica pochylona do przodu, nakryta 
długim, sięgającym jelca kapturkiem, zwieńczonym 
owalnym guzem, nitowanym od góry trzpieniem 
głowni. Dołem mocowany mosiężnym klinikiem 

do jelca. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w jedną, szeroką bruzdę wypełniającą niemal całą 
powierzchnię płazów. Szlif bruzdy przy nasadzie 
lekko łukowaty, sięgający krótkiego obosiecznego 
pióra. Sztych w linii grzbietu. Płazy obustronnie 
zdobione trawioną dekoracją, na którą składają 
się panoplia, bukiety kwiatów, gałązki z kwiatami 
i liśćmi oraz, u nasady, kartusze z kratką regencyjną 
w otoczeniu motywów rokokowych. Na grzbiecie, 
pod nasadą, sygnatura: J. Spol me Fourbisseur 
a’Metz (Jacques Spol – płatnerz działający od 
końca XVIII w., wytwarzający szable i szpady typu 
Vendemiaire na placu St. Jaques’a 3 w Metz). 
P o c h w a  stalowa, polerowana, z dwiema 
mosiężnymi ryfkami. Ryfka składa się z szerokiego 
pierścienia, pogrubionego opaską od góry i dołu, 
beczkowatego ogniwka od strony grzbietowej 
i ruchomego koluszka. Mosiężna szyjka z gniazdami 
na wąsy, mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. 
Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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SZABLA HUSARSKA, BAWARIA (?), OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 1004 mm, dł. szabli 972 mm, 
dł. głowni 841 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. 
grzbietu u nasady 10 mm, krzywizna głowni 57 mm, 
masa szabli 610 g, masa szabli w pochwie 1085 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z prostokątnymi, sfazowanymi 
wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni w pła-
ską wolutę, przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy 
i połączony z trzpieniem głowni. Kabłąk w środko-
wej partii łukowato rozszerzony. Trzon drewniany 
z dwunastoma poprzecznymi karbami, oklejony 
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym 
drutem miedzianym. Długi, sięgający jelca kapturek 
dołem mocowany na sztyft do tylnego ramienia. 
Górą kapturek z płaskim denkiem i romboidalną 
podkładką, zanitowany trzpieniem głowni. Między 

jelcami a nasadą skórzana podkładka. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, z młotkiem pióra, o znacznej 
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, szeroką 
bruzdę wypełniającą niemal całą powierzchnię 
płazów. Szlif bruzdy przy nasadzie prostokątny, 
sięgający połowy długiego, obosiecznego pióra. 
Sztych w linii grzbietu. Na zastawie i przy nasadzie 
obustronna, trawiona dekoracja, typowa dla głowni 
szabel husarskich przełomu XVIII i XIX wieku. Na 
dekorację składają się panoplia, bukiety kwiatów 
i gałązki z kwiatami i liśćmi oraz, u nasady, kartusze 
z kratką regencyjną w otoczeniu motywów rokoko-
wych. Na grzbiecie, pod nasadą, trawiona gałązka 
z liśćmi i kwiatem. P o c h w a  stalowa, z dwoma 
ogniwkami po stronie grzbietowej. W ogniwkach 
ruchome koluszka. Szyjka z wycięciami na wąsy 
jelca mocowana na wcisk do płaszcza pochwy, 
zakończona asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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55
SZABLA PRUSKA SZEREGOWYCH 
BRONI JEZDNYCH WZ 1811

dł. całk. w pochwie 990 mm, dł. szabli 925 mm, dł. 
głowni 800 mm, szer. głowni u nasady 38,5 mm, gr. 
grzbietu u nasady 8,5 mm, krzywizna głowni 56 mm, 
masa szabli 975 g, masa szabli w pochwie 2190 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa żelazna. 
Jelec prosty, krzyżowy, z kabłąkiem w kształcie 
półstrzemienia. Tylne ramię jelca zwinięte w łez-
kę ku głowni. Przednie, załamane pod kątem 
prostym ku górze, w połowie odgięte łukiem do 
przodu, tworzy kabłąk ze szczeliną przy głowicy 
do wiązania temblaka. W połowie krzyża jelca 
masywne, skierowane ku dołowi, półwąsy. Trzon 
drewniany, owinięty sznurkiem i oklejony czarną 
skórą, tworzy regularne karby. Długi, sięgający 
jelca kapturek mocowany dołem pierścieniem, 
górą zakuty trzpieniem głowni. W połowie 
wysokości kapturka policzki zakute poprzecznym 
nitem wraz z trzonem. Pod spodem przedniego 
ramienia sygnatura: 8L.U.3.6. Na przednim 
ramieniu jelca, od strony wewnętrznej 457 K3, na 
grzbiecie, pod nasadą 457. G ł o w n i a  ze stali 
polerowanej, o znacznej krzywiźnie, obustronnie 
szlifowana w jedną szeroką bruzdę, sięgającą 
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na 
płazie wewnętrznym, tuż pod nasadą, sygnatura 
wykonawcy A & FCS. P o c h w a  żelazna, bardzo 
ciężka, lutowana na brzuścu od strony wewnętrz-
nej mosiądzem. Kołnierz mocowany wkrętami na 
brzuścu i na płaskim grzbiecie pochwy. Poniżej 
dwie mocne i płaskie ryfki z otworami na kółka 
do troczenia szabli w rapciach. Płaszcz pochwy 
dołem zakończony asymetrycznym grzebieniem. 
Pod kołnierzem szyjki, po stronie wewnętrznej, 
oznakowanie 1. T. E. 2. 27. Na górnej ryfce, od 
strony wewnętrznej 639K3. Na zewnętrznym 
grzebieniu S. K, na wewnętrznym P. G. Przy szabli 
temblak wełniany w kolorach obowiązujących 
w pruskich formacjach wojskowych.

Przez cały XIX wiek, we wszystkich wojennych 
zawieruchach, szabla ta była także w polskich 
rękach. Według literatury francuskiej, szable tego 
wzoru trafiały na wyposażenie 1. Pułku Szwoleże-
rów Gwardii, 3. Pułku Eklerów Gwardii. Walczyli 
nimi również powstańcy. Po wygranym powstaniu 
wielkopolskim i zdobyciu pruskich magazynów 
broni znajdowano ją w pułkach jazdy, tworzonych 
w Wielkopolsce.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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PAŁASZ PRUSKIEJ KAWALERII WZ 1889

dł. całk. pałasza w pochwie 990 mm, dł. pałasza 
958 mm, dł. głowni 815 mm, szer. głowni u nasady 
29 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa pałasza 
880 g, masa pałasza w pochwie 1285 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
koszowy, perforowany wzorami geometrycznymi 
i godłem Prus po stronie zewnętrznej. W górnej 
części kosza szczelina na temblak. Trzon rękojeści 
z brązowej masy, poprzecznie karbowany z dodat-
kowym występem na palec, mocowany z trzpieniem 
głowni dwoma nitami poprzecznymi. Dołem 
uchwycony w pierścień. Krótki kapturek, mocowany 
nakrętką na trzpieniu głowni. Na zewnętrznej stronie 

kapturka i na kabłąku pod szczeliną bity numerator 
wojskowy 574. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
prosta, o szlifie „piórowym”. Płazy obustronnie 
płaskie, klinowe, grzbiet o przekroju okrągłym. 
Obosieczne pióro z ością, sztych symetryczny. 
Na płazie wewnętrznym pod nasadą sygnatura 
wytwórcy Weyersberg/Kirschbaum & Co/Solingen. 
Na grzbiecie gotycka litera zwieńczona koroną, rok 
91 oraz litera W. P o c h w a  stalowa z jedną ryfką, 
nieruchomym koluszkiem. Na wewnętrznej stronie 
ryfki zaczep. Szyjka mocowana do płaszcza pochwy 
dwoma śrubami. Pochwa zakończona ostrogą. Na 
wewnętrznej stronie, pod szyjką, bite cyfry i litery 
4. R. H.1. 3. Litera H zwieńczona koroną.

cena wywoławcza: 1 700 zł

57
SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1904

dł. całk. w pochwie 1070 mm, dł. szabli 1032 mm, 
dł. głowni 870 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, gr. 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 20 mm, 
masa szabli 1110 g, masa szabli w pochwie 1730 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
koszowy, perforowany dwudziestoma siedmioma 
otworami. W tylnej części tarczy jelca dwie 
szczeliny na temblak. Trzon rękojeści drewniany, 
z ośmioma poprzecznymi karbowaniami, oklejony 
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym 
mosiężnym drutem. Kapturek długi, z policzkami, 
mocowany pierścieniem u jelca i od góry nakrętką 
na trzpieniu głowni. G ł o w n i a  stalowa, pole-

rowana, w przekroju klinowa, o małej krzywiźnie. 
Pióro obosieczne, z ością. Grzbiet w przekroju 
okrągły, sztych asymetryczny, przygrzbietowy. Na 
zewnętrznej stronie, przy nasadzie, bity numerator 
1596, litera H, orzeł i liczba 24, na wewnętrznej, 
przy nasadzie, numerator 8J oraz grawerowany 
monogram wiązany PB. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z jedną ryfką, z poziomym zaczepem 
od strony wewnętrznej. Szyjka mocująca wodzidła, 
przytwierdzona do płaszcza pochwy śrubą od strony 
wewnętrznej. Pochwa zakończona asymetrycznym 
grzebieniem. Na wewnętrznej stronie szyjki powtó-
rzony numerator 8J, na zewnętrznej stronie ostrogi 
wybita litera H, orzeł i liczba 24.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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SZABLA BRAZYLIJSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1880

dł. całk. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 950 mm, 
dł. głowni 798 mm, szer. głowni u nasady 31 mm, gr. 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 10 mm, 
masa szabli 1065 g, masa szabli w pochwie 1620 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
koszowy, pełny, ze szczeliną na temblak w górnej, 
zwężającej się partii. Tylne ramię jelca zwinięte 
w wolutę. Na całym obwodzie tarcza ozdobiona 
cienkim frezem. Przednia część tarczy sygnowana 
literami E. U. B. Trzon rękojeści drewniany, obity 
czarną skórą i na całej wysokości obwiedziony 
stalową listwą. Okładziny zespolone z trzpieniem 
pięcioma stalowymi nitami. Głowica nakryta 
owalnym kapturkiem. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, o znikomej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w jedną, szeroką bruzdę, sięgającą 
obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. 

Na wewnętrznym płazie, przy nasadzie, bita 
sygnatura wytwórcy ALEX. COPPEL, pod napisem 
schematyczna waga, pod nią napis SOLINGEN. Na 
grzbiecie, pod nasadą, bita litera M. P o c h w a 
stalowa, oksydowana na czarno. Jedna ryfka ze 
sztywnym koluszkiem od strony grzbietowej i pozio-
mym zaczepem od strony wewnętrznej. Lejkowata 
szyjka blokująca wodzidła mocowane do płaszcza 
pochwy dwiema śrubami. Pochwa zakończona 
masywną, asymetryczną ostrogą, sygnowaną literą 
M po stronie zewnętrznej.

Szabla wzorowana na Brytyjskiej Szabli Ciężkiej 
Kawalerii wz 1830 
E. U. B. – Republika Stanów Zjednoczonych Brazy-
lii – oficjalna nazwa Brazylii w latach 1889–1968
litera M – lata 1913–1925

cena wywoławcza: 1 800 zł

59
SZABLA OFICERSKA, FRANCJA, MODEL F1

dł. całk. szabli w pochwie 999 mm, dł. szabli 938 mm, 
dł. głowni 811 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, gr. 
grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 20 mm, 
masa szabli 775 g, masa szabli w pochwie 1365 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
z wąsami. Tylne ramię zakończone spłaszczone 
kulką, zwinięte ku głowni. Przednie, dwukrotnie 
łukowate zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny, 
połączony na zaczep z trzpieniem głowni. Dwa 
kabłąki boczne biegną łukiem po obu stronach 
zewnętrznego wąsa, łącząc się w górnej części 
z kabłąkiem głównym. Wszystkie mosiężne części 
opraw żłobione przy krawędziach. Trzon rękojeści 
z czarnego tworzywa, z dziewięcioma poprzecznymi 

karbami, opleciony skręconym drutem mosiężnym. 
Głowica pochylona do przodu, nakryta sięgającym 
jelca kapturkiem, zwieńczonym owalnym denkiem 
i guzem nitowanym trzpieniem głowni. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, o umiarkowanej 
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, się-
gającą obosiecznego pióra bruzdę przygrzbietową. 
Sztych symetryczny. Na grzbiecie, pod nasadą, bite: 
SABRE D`OFFICIER MleF1. P o c h w a  metalowa, 
polerowana, z dwiema ryfkami mosiężnymi, składa-
jącymi się z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego 
koluszka od strony grzbietowej. Mosiężna szyjka 
mocowana w płaszczu pochwy, z przodu oraz na 
grzbiecie, dwiema śrubkami. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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60
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1921

dł. całk. w pochwie 1010 mm, dł. szabli 936 mm, 
dł. głowni 791 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, gr. 
grzbietu nasady 5 mm, krzywizna głowni 35 mm, masa 
1030 g, masa w pochwie 1660 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo – kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
ze smukłymi, owalnie zakończonymi wąsami. 
Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku głowni. 
Do przedniego ramienia umocowany pod kątem 
prostym kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy. 
Kabłąk spłaszczony na końcu, z otworem na 
trzpień i zamocowaną na nim nakrętką. Długi, 
sięgający jelca i przykrywający nakrętkę na 
trzpieniu kapturek, mocowany od góry śrubą do 
spłaszczonej części kabłąka. Dołem mocowany 
wystającym sztyftem do tylnego ramienia jelca. 
Trzon rękojeści z litego drewna, z czternastoma 
poprzecznymi karbowaniami, lekko pochylony ku 
przodowi. Między jelcami a nasadą głowni skórzana 
podkładka. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 

w jedną, średniej szerokości bruzdę. Szlif bruzdy od 
nasady do początku długiego, obosiecznego pióra 
z ością. Sztych symetryczny. Na grzbiecie, pod 
nasadą, bity numer szabli 4096 oraz znak puncy 
odbiorowej, litera C w okręgu inż. Władysława 
Sinołęckiego. Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, 
znak wytwórni A. MANN/WARSZAWA. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z jedną ryfką, składającą się 
z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka 
od strony grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem 
blokującym wędzidła, mocowana dwoma nitami po 
zewnętrznej i wewnętrznej stronie płaszcza pochwy, 
zakończonej asymetryczną ostrogą. Na jej zewnętrz-
nej stronie powtórzony nr 4096, na wewnętrznej 
znak puncy odbiorczej – litera C w okręgu.

Szabla pochodzi z pierwszej umowy na dostawę 
szabel, zawartej z Głównym Urzędem Zaopatrzenia 
Armii, dnia 23 lipca 1920 r. Dotyczyła szabel 
szeregowych kawalerii wz 1921. Wyżej opisana 
szabla przyjęta na stan armii 25 stycznia 1921 r. 
przez inspektora inż. Władysława Sinołęckiego.

cena wywoławcza: 12 000 zł
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SZABLA KAWALERII LEKKIEJ WZ 1926/AN XI

dł. całk. szabli w pochwie 1046 mm, dł. szabli 995 mm, 
dł. głowni 848 mm, szer. głowni u nasady 36 mm, gr. 
grzbietu u nasady 9 mm, krzywizna głowni 46 mm, 
masa szabli 1145 g, masa szabli w pochwie 1750 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
z wąsami. Tylne ramię jelca przygięte ku dołowi, 
zakończone wydatną łezką. Przednie, dwukrotnie 
łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny 
połączony z trzpieniem głowni. Dwa kabłąki boczne 
biegną łukiem po obu stronach zewnętrznego wąsa 
i łączą się w górnej części z kabłąkiem głównym. 
Jelec, kabłąk główny i kabłąki boczne w przekroju 
owalne. Trzon drewniany opleciony sznurkiem 
i owinięty czarną skórą. Uchwyt połączony z trzpie-
niem jednym, masywnym nitem z mosiężnymi 
główkami w kształcie oliwki. Głowica pochylona 
do przodu, nakryta długim kapturkiem, sięgającym 
dołem jelca, z płaskim u góry denkiem i podkładką 
w kształcie migdała do zakuwania trzpienia głowni. 
Na zewnętrznej stronie kabłąka głównego bite 
punce: dwukropek i litera B w kółku (J. G. Bick 
kontroler I kl. 1809–1824), litera M zwieńczona 
gwiazdką w kółku (Claude Marion inspektor 

1808–1811), numerator wojskowy 34. Na jelcu, 
przy wgłębieniu na trzon, bita sygnatura: monogram 
wiązany JB w owalu (Joseph Amboise Bisch 
kontroler 1804–1809, 1817–1925). G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, 
obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę, 
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów. 
Szlif bruzdy sięga krótkiego, obosiecznego pióra. 
Sztych w linii grzbietu. Na zewnętrznej stronie, pod 
nasadą, bite punce odbiorcze: litery A, G, П, Л, M i Э. 
Na grzbiecie trawiony napis cyrylicą: Zlotoust maj 
1828 rok. Opisywana głownia, ze względu na rok 
1828, mogła być użyta w powstaniu listopadowym. 
P o c h w a  stalowa, polerowana, z dwoma ryf-
kami, składającymi się z pierścienia z ogniwkiem 
i ruchomego koluszka. Szyjka z wyprofilowanymi 
gniazdami na wąsy, mocowana do płaszcza pochwy 
śrubą od strony grzbietowej. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą. Płaszcz pochwy na brzuścu 
uszkodzony.

W zbiorach Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
znajduje się szabla z  1828 r. o identycznych 
cechach odbiorczych na głowni fabryki w Złatoustu.

cena wywoławcza: 14 000 zł
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62
SZABLA FRANCUSKA OFICERA LEKKIEJ KAWALERII WZ ANXI

dł. całk. w pochwie 1024 mm, dł. szabli 1000 mm, 
dł. głowni 864 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, gr. 
grzbietu u nasady 10 mm, krzywizna głowni 61 mm, 
masa szabli 1135 g, masa szabli w pochwie 1765 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy 
z wąsami. Tylne ramię zakończone spłaszczoną 
kulą, zwinięte ku głowni. Przednie, dwukrotnie 
łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny, 
połączony na zaczep z trzpieniem głowni. Dwa 
kabłąki boczne biegną łukiem po obu stronach 
zewnętrznego wąsa i łączą się w górnej części 
z kabłąkiem głównym. Jelec, kabłąk główny 
i kabłąki boczne w przekroju owalne. Trzon ręko-
jeści drewniany, z dwudziestoma poprzecznymi 
karbami, oklejony czarną skórą. Uchwyt połączony 
z trzpieniem głowni jednym, masywnym nitem 
z mosiężnymi główkami w kształcie oliwki. Głowica 
pochylona do przodu, nakryta długim, sięgającym 
jelca i zwieńczonym owalnym guzem kapturkiem, 

od góry nitowanym trzpieniem głowni, dołem zaś 
mocowanym klinikiem do jelca. Wypukłe, owalnie 
zakończone wąsy. Na wewnętrznym ramieniu jelca 
bita punca „38”. Na kapturku, po stronie zewnętrz-
nej, na wysokości głowicy, bita punca „13”. Między 
jelcami a nasadą głowni – skórzana podkładka. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiarkowanej 
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną szeroką 
bruzdę, wypełniającą niemal całą powierzchnię 
płazów oraz przygrzbietową bruzdeczkę, tzw. 
szlif Montmorency. Szlif bruzdy sięga krótkiego 
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na 
grzbiecie, pod nasadą, bita punca „A. k” – A. 
Knecht (firma w Solingen produkująca głownie 
między innymi do oficerskich szabel francuskich). 
P o c h w a  mosiężna, polerowana, z dwiema 
ryfkami, składającymi się z pierścienia z ogniwkiem 
i ruchomego koluszka. Pierścienie górą i dołem 
żłobione. Szyjka z wyprofilowanymi gniazdami na 
wąsy oraz asymetrycznym grzebieniem – stalowe.

cena wywoławcza: 7 500 zł
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SZABLA HUSARSKA, FRANCJA, WZ 1777

dł. całk. szabli w pochwie 1002 mm, dł. szabli 951 
mm, dł. głowni 808 mm, szer. głowni u nasady 38 mm, 
gr. grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 72 mm, 
masa szabli 1235 g, masa szabli w pochwie 2150 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju sześcioboczny, 
z niesymetrycznymi, owalnymi wąsami. Tylne 
ramię jelca z ością, zakończone profilowana gałką, 
przednie z ością, zagięte pod lekko rozwartym 
kątem, tworzy kabłąk, łukiem dochodzący do 
głowicy i umocowany na trzpieniu głowni. Kabłąk 
profilowany, z małym wybrzuszeniem i rozszerze-
niem w górnej części. Głowica wysunięta lekko ku 
przodowi, przykryta owalnym kapturkiem i nakładką 
w kształcie migdała, zanitowaną trzpieniem głowni. 
Długi, sięgający jelca kapturek, zamocowany 
sztyftem na jego tylnym ramieniu. Trzon rękojeści 
drewniany, z dziewiętnastoma poprzecznymi 
karbami, obciągnięty czarną skórą. Na zewnętrznej 
stronie kabłąka bita sygnatura – litera B zwieńczona 
oślim grzbietem, pod nią punca pomocnicza – litera 

P zwieńczona analogicznie. Litera B jest puncą 
kontrolera 1 klasy, F. Bischa, z l. 1783–1791. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o znacznej 
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną szeroką 
bruzdę, wypełniającą niemal całą powierzchnię 
płazów. Szlif bruzdy przy nasadzie prostokątny, 
sięgający krótkiego, obosiecznego pióra z zazna-
czonym młotkiem. Sztych w linii grzbietu. Na płazie 
wewnętrznym, na wysokości zastawy, grawerowany 
stylizowany napis Repe – Republique oraz punca 
wiązka w prostokącie. Na płazie zewnętrznym 
Franse – Francaise oraz punca – litery MK w owalu 
perełkowym. Litery MK to punca inspektora Ca-
bannesa z l. 1791–1793. Na grzbiecie głowni, 
pod nasadą, napis KLINGENTHAL. P o c h w a 
z łubek drewnianych, obciągnięta czarną skórą 
zszytą na grzbiecie. Okucia mosiężne. Kołnierz 
szyjki z wycięciem na wąsy i ruchomym koluszkiem 
w beczułkowatym ogniwku od strony grzbietowej. 
Podobnie, na bardzo długim trzewiku, osadzone 
drugie koluszko. Pochwa zakończona masywną 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 15 000 zł
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64
MIECZ PAMIĄTKOWY Z DEDYKACJĄ DLA GEN. JÓZEFA HALLERA 

dł. całk. 1135 mm, masa 4870 g

R ę k o j e ś ć  dekorowana wicią roślinną, głowica 
w formie korony. Jelec prosty, z końcami ramion 

zwiniętymi w woluty ku trzonowi. Na płazie głowni, 
na wysokości zastawy, rytowana dedykacja: W hoł-
dzie Kochanemu Wodzowi/Gen./Józefowi Hallerowi/
Hallerczycy/z/Kajduk Wielkich 31.5.1925 r.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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KARABELA, POLSKA, XVIII W.

dł. całk. 875 mm, dł. głowni 750 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
krzywizna głowni 55 mm, masa szabli 690 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec pro-
sty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, z krótkimi 
wąsami i ramionami zakończonymi buławkami. 
Pochylona do przodu głowica w formie schema-
tycznej, ujętej z profilu orlej głowy. Trzon rękojeści 
wykonany z dwóch czarnych, gładko polerowanych 
okładzin rogowych, trzykrotnie przynitowanych do 

trzpienia głowni. Okładziny, z nacięciami w dasz-
kowate szewrony, dla mocniejszego uchwytu ujęte 
stalową taśmą. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
doskonale wyważona, wysokiej klasy, mogła 
powstać nawet w 1 poł. XVII wieku. Obustronnie 
szlifowana w dwie jednakowej wielkości bruzdy, 
wybiegające na szerokie, obosieczne pióro 
zaznaczone młotkiem. Sztych przygrzbietowy. Na 
wysokości zastawy, po stronie wewnętrznej, w obu 
bruzdach bite znaki warsztatu mieczniczego: litery 
ECH, znak nieczytelny, ECH, znak nieczytelny.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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SZABLA EUROPEJSKA 
W TYPIE TURECKIEGO KILIDŻU 
XVIII/XIX W.

dł. całk. 932 mm, dł. szabli 898 mm, dł. głowni 
748 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu 
u nasady 6 mm, krzywizna głowni 76 mm, masa szabli 
945 g, masa szabli w pochwie 1580 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, stanowiąca jednolity odlew 
mosiężny z pochyloną do przodu, kulistą głowicą. 
Osadzona na trzpieniu głowni, dołem mocowana 
górnymi wąsami i pierścieniem jelca. Wąsy długie 
i smukłe, ramiona w przekroju czworoboczne, 
zakończone beczkowatymi guzami. Krzyż jelca 
obustronnie dekorowany rozetą, ramiona i wąsy – 
maureską. Kulista głowica i przednie ramię jelca 
połączone żelaznym łańcuszkiem. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o znacznej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w jedną, wąską bruzdę 
przygrzbietową. Płaz zewnętrzny od połowy brzuśca 
niemal do sztychu, wewnętrzny dłuższy w kierunku 
nasady. Sztych w linii grzbietu. Zewnętrzny płaz na 
długości zastawy zdobiony trawionym ornamentem 
wstęgowym. P o c h w a  z łubek drewnianych, 
obciągnięta czarną skórą (wtórnie), zszytą na brzu-
ścu. Okucia mosiężne. Długa szyjka z wyciętym 
grzbietem i zaznaczonym miejscem na wąsy jelca. 
Dwie ryfki z obustronnie wyoblonymi tarczkami 
i ruchomymi koluszkami po stronie grzbietowej. 
Tarczki bogato zdobione niejednorodnie z jelcem. 
Wysoki trzewik z wąską ostrogą, dużo wyższą od 
przedniej strony.

cena wywoławcza: 6 500 zł
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67
SZABLA TURECKA SZEREGOWYCH BRONI PIESZYCH  
TZW. PALA XVIII/XIX W.

dł. całk. w pochwie 827 mm, dł. szabli 760 mm, dł. 
głowni 618 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, gr. 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 56 mm, 
masa szabli 710 g, masa szabli w pochwie 1195 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, 
z długimi smukłymi wąsami z ością i długimi 
ramionami zakończonymi buławkami. Krzyż jelca 
obustronnie dekorowany ukośnymi nacięciami, 
które tworzą w środku kwadrat o wklęsłych 
bokach. Pochylona do przodu kulista głowica 
z otworem na temblak. Otwór po obu stronach 
uzbrojony mosiężną, wydłużoną ku tyłowi tulejką. 
Trzon rękojeści wykonany z dwóch okładzin 
z kości słoniowej, przytwierdzonych do trzpienia 
dwoma nitami. Grzbiety okładzin ujęte gładką 
mosiężną listwą.

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o znacznej 
krzywiźnie, szeroka, o przekroju w kształcie 
litery „T”. Długie, obosieczne pióro, sztych w linii 
grzbietu.
P o c h w a  z łubek drewnianych, obciągnięta 
czarną skórą, zszytą pośrodku strony wewnętrz-
nej. Okucia mosiężne. Długa szyjka z wyciętym 
grzbietem i wyprofilowanymi gniazdami na wąsy 
jelca. Jedna ryfka z szerokim, motylkowym 
pierścieniem i dwoma ogniwkami z ruchomymi 
koluszkami po obu stronach. Trzewik bardzo 
wysoki. Przy pochwie dodana współcześnie linka 
do troczenia.

Tego typu szable były na wyposażeniu w od-
działach piechoty janczarskiej od początku XVIII 
do połowy XIX w., kiedy to formacja janczarów 
została zlikwidowana.

cena wywoławcza: 10 000 zł
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SZABLA OFICERA KAWALERII, PRUSY, OK. 1790 R.

dł. szabli 980 mm, dł. głowni 834 mm, szer. głowni 
u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, krzy-
wizna głowni 45 mm, masa szabli 695 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna 
– ogniowo złocona. Jelec prosty, w przekroju 
prostokątny. Końcówka tylnego ramienia zwinięta 
w wolutę ku głowni. Przednie ramię, zagięte pod ką-
tem prostym, tworzy kabłąk w kształcie półstrzemie-
nia, połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści 
drewniany, z siedemnastoma poprzecznymi karbami 
i owinięty trzema skręconymi drutami. Długi, 
sięgający jelca kapturek, dołem umocowany wraz 

z trzonem ozdobnym pierścieniem. Kapturek zwień-
czający głowicę w kształcie hełmu. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, 
obustronnie szlifowana w jedną, szeroką bruzdę, 
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów, się-
gającą krótkiego obosiecznego pióra. Sztych w linii 
grzbietu. Na długości zastawy płazy obustronnie 
dekorowane trawionym ornamentem roślinnym 
i panopliami, typowymi dla okresu przełomu XVIII 
i XIX wieku. Po obu stronach i na grzbiecie głowni, 
pod nasadą, trawione kartusze. Na zewnętrznym 
płazie napis Wilh: Keitel/Junior/Schwerdfeger/in 
Berlin. Na grawerowanej dekoracji ślady złoceń.

cena wywoławcza: 3 500 zł 
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SZABLA OFICERA HUSARII, FRANCJA, OK. 1790 R.

dł. całk. szabli w pochwie 920 mm, dł. szabli 873 mm, 
dł. głowni 750 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. 
grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 44 mm, 
masa szabli 460 g, masa szabli w pochwie 665 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa z białego metalu. 
Jelec prosty, krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju pro-
stokątny, z wąsami. Tylne ramię jelca zakończone 
spłaszczonym walcem, przednie, załamane pod ką-
tem prostym, tworzy kabłąk połączony z trzpieniem 
głowni. Górna partia kabłąka żłobiona, ze szczeliną 
na temblak. Trzon rękojeści drewniany, z siedem-
nastoma poprzecznymi karbami, owinięty czarna 
skórą i opleciony dwoma podwójnie skręconymi 
drutami. Długi kapturek dołem mocowany w tylnym 
ramieniu jelca, górą nitowany trzpieniem głowni 

i nakryty żłobioną nakładką w kształcie migdała. 
Kapturek w górnej części żłobiony. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, 
bustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę. Pió-
ro krótkie, obosieczne. Sztych w linii grzbietu. Przy 
nasadzie oraz na długości zastawy płazy i grzbiet 
szmelcowane, dekoracja trawiona w postaci 
ukwieconych gałązek i panoplii. Wszystkie trawione 
ornamenty przedstawione na tle ogniowo-złoconym. 
P o c h w a  z czarnej skóry, poszytej w środku 
wewnętrznej strony. Okucia: szyjka, ryfka, trzewik 
z ostrogą z białego metalu, żłobione na zewnętrznej 
stronie. Szyjka z wyprofilowanym gniazdem na 
wąsy, ogniwkiem i ruchomym koluszkiem po 
stronie grzbietowej stanowi górną ryfkę. Pochwa 
zakończona trzewikiem z ostrogą.

cena wywoławcza: 4 200 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1921/1922

dł. całk. w pochwie 895 mm, dł. szabli 852 mm, dł. 
głowni 724 mm, szer. głowni u nasady 25 mm, gr. 
grzbietu u nasady 4 mm, krzywizna głowni 12 mm, 
masa szabli 540 g, masa szabli w pochwie 1000 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju prostokątny, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni 
w płaską wolutę. Przednie ramię, załamane pod 
kątem prostym, tworzy kabłąk, łukiem dochodzący 
do głowicy i połączony z trzpieniem głowni. Trzon 
rękojeści drewniany, z dziesięcioma poprzecznymi 
karbowaniami, oklejony czarną skórą i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi, 
sięgający jelca kapturek, zamocowany śrubą na 

głowicy i klinem do tylnego ramienia. Od spodu 
na tym ramieniu wybita cyfra 3. Między jelcami 
a nasadą głowni – skórzana podkładka. G ł o w n i a 
ze stali polerowanej, niklowanej, o małej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w szeroką bruzdę przy-
grzbietową, sięgającą długiego, jednosiecznego 
pióra. Sztych symetryczny. Na płazie zewnętrznym 
trawione: orzeł w koronie, napis Honor i Ojczyzna 
z obu stron zamknięte stylizowanymi liśćmi akantu. 
Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, tłok wytwórni: 
G. Borowski/Warszawa. P o c h w a  stalowa, 
niklowana. Dwie ryfki, składające się z pierścienia 
z ogniwkiem i ruchomego koluszka od strony 
grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem blokującym 
wodzidła, mocowana na wcisk do płaszcza pochwy, 
zakończonej asymetrycznym grzebieniem.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH WZ 1934

dł. całk. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 959 mm, 
dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, gr. 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 32 mm, 
masa szabli 865 mm, masa szabli w pochwie 1535 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, krzyżowo-kabłąkowy, o przekroju prosto-
kątnym, z wąsami w kształcie trapezoidalnym. 
Tylne ramię jelca zakończone otworem na temblak 
w kształcie migdała. Przednie ramię jelca, załamane 
pod kątem prostym, tworzy kabłąk, łukiem docho-
dzący do głowicy i połączony nakrętką z trzpieniem 
głowni. Trzon rękojeści, z drewna bukowego, 
w formie dwóch ukośnie karbowanych okładzin, 
przy jelcu uchwycony wąskim pierścieniem, 
z wycięciami na wąsy. Okładziny mocowane do 
trzpienia dwiema stalowymi śrubami o mosiężnych 
podkładkach i nakrętkach. Głowica pochylona do 
przodu, nakryta krótkim kapturkiem w kształcie 
owalnej czaszy, mocowanym nakrętką na trzpieniu 

głowni. Na spodzie tylnego ramienia jelca bity nu-
mer 740. Między jelcami a nasadą głowni skórzana 
podkładka. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o niewielkiej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w jedną szeroką bruzdę i przytylcową bruzdeczkę, 
tzw. szlif Montmorency. Szlif bruzdy, przy nasadzie 
półokrągły, sięga długiego, obosiecznego pióra 
z ością. Sztych asymetryczny przygrzbietowy. Na 
zewnętrznym płazie, pod nasadą, tłok wytwórni 
S.wz.34, na wewnętrznym H. LUDWIKÓW/
KIELCE. Na grzbiecie głowni, przy nasadzie, 
punca odbiorcza K/2 w owalu oraz numer broni 
8489. P o c h w a  stalowa, polerowana, z dwiema 
ryfkami, składającymi się z pierścienia z ogniwkiem 
i ruchomego koluszka od strony grzbietowej. Szyjka 
z dławikiem mocowana na wcisk do płaszcza 
pochwy. Na górnej ryfce powtórzony numer 740 
po wewnętrznej stronie. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą z wybitym numerem 8489 
na zewnętrznej stronie.

cena wywoławcza: 16 000 zł
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SZABLA JAPOŃSKA W TYPIE KATANY XX W.

dł. całk. w pochwie 1058 mm, dł. szabli 1038 mm, 
dł. głowni 786 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. 
grzbietu u nasady 3 mm, krzywizna głowni 31 mm, 
masa szabli 945 mm, masa szabli w pochwie 1320 mm

R ę k o j e ś ć  (tsuka) otwarta, dwuręczna, 
oprawa mosiężna. Trzon drewniany, uchwyt 
imituje tradycyjne wykonanie, ukośnie nacinany 
sześcioma karbami, oklejony cienką brązową skórą 
i opleciony drutem stalowym. Cztery elementy 
ozdobne (menuki) po obu stronach w kształcie 

rozet kwiatowych. Trzon dołem ujęty mosiężnym 
pierścieniem (fuchi), górą płaskim kapturkiem. Oba 
elementy dekorowane rytowanymi motywami kwia-
tów. Jelec (tsuba) tarczowy z otworem po stronie 
zewnętrznej, dekorowany obustronnie motywami 
kwiatowymi. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, ni-
klowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana, z ością od połowy płazów do sztychu. 
Obosieczne pióro, sztych w linii grzbietu. P o c h w a 
z łubek drewnianych, wykonana i dekorowana 
analogicznie jak uchwyt rękojeści.

cena wywoławcza: 1 300 zł
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SZABLA WSCHODNIO-ARABSKA 2 POL. XVIII W.

dł. szabli 967 mm, dł. głowni 822 mm, szer. głowni 
u nasady 38 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
krzywizna głowni 109 mm, masa szabli 720 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec pro-
sty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, z krótkimi 
wąsami i ramionami zakończonymi spłaszczonymi 
gałkami. Głowica koliście pochylona do przodu. 
Trzon rękojeści drewniany, obłożony czterema sta-
lowymi taśmami na całej wysokości. Taśmy dołem 
ujęte oplotem z drutu mosiężnego, górą stalowym 
naparstkiem z przymocowanym ogniwkiem. Taśmy, 
zewnętrzna i wewnętrzna, cyzelowane, umocowane 
wraz z trzpieniem głowni czterema nitami. Nity 
przykryte mosiężnymi rozetami. Taśmy przednia 

i grzbietowa ze śladami inkrustowania srebrem. 
Przestrzenie między taśmami nabijane stalowymi 
szpilkami i mosiężnymi gwiazdkami. Zewnętrzna 
strona jelca oksydowana i dekorowana centralnie 
umieszczonym, grawerowanym motywem rozety, 
obwiedzionej złotą arabeskową bordiurą. Od 
strony wewnętrznej, słabo widoczna, analogiczna 
dekoracja. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o dużej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w dwie wąskie bruzdy przygrzbietowe i szerszą 
w środku płazów. Krótkie obosieczne pióro. Sztych 
w linii grzbietu. Głownia europejska, obustronnie 
dekorowana motywem rozety kwiatowej, profilu 
w koronie, półksiężyca, słońca i dodatkowo wieloma 
ośmiopromiennymi gwiazdkami.

cena wywoławcza: 3 600 zł
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SZABLA OFICERSKA, ANGLIA XX W., WG WZ 1831

dł. całk. szabli w pochwie 972 mm, dł. szabli 928 mm, 
dł. głowni 780 mm, szer. głowni u nasady 24 mm, gr. 
grzbietu u nasady 4 mm, krzywizna głowni 26 mm, 
masa szabli 730 g, masa szabli w pochwie 1310 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna, złocona. 
Jelec prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, 
z ramionami zakończonymi gładkimi gałkami. 
Krzyż jelca z okrągłą, ozdobną aplikacją po obu 
stronach. Ramiona zdobione motywami roślinnymi 
na groszkowej powierzchni. Pochylona do przodu 
kulista głowica z otworem na temblak. Otwór po 
obu stronach uzbrojony mosiężną tuleją. Trzon 
rękojeści wykonany z dwóch okładzin koloru kości 
słoniowej, przytwierdzonych do trzpienia dwoma 

nitami. Grzbiety okładzin ujęte złoconą, groszko-
waną listwą. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
niklowana, o znikomej krzywiźnie, z zaznaczonym 
młotkiem długiego, jednosiecznego pióra. Sztych 
w linii grzbietu. Płazy płaskie, z obustronnie głęboko 
trawioną dekoracją w kartuszu – ornamentem wstę-
gowo-cęgowym i motywami roślinnymi. Dodatkowo 
trawione herby i znak wytwórni WILKINSON. 
P o c h w a  stalowa, niklowana, z obustronną ością 
wzdłuż płaszcza. Szyjka mocowana na wcisk. Dwie 
ryfki składające się z pierścienia z wąsami po obu 
stronach i tulei z ruchomym koluszkiem po stronie 
grzbietowej. Płasko zakończona pochwa z bocznymi 
ostrogami.

cena wywoławcza: 2 400 zł
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SZABLA OFICERA BRONI 
JEZDNYCH, XVIII/XIX W.

dł. całk. w pochwie 1005 mm, dł. szabli 991 mm, 
dł. głowni 867 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 45 mm, 
masa szabli 710 g, masa szabli w pochwie 1080 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z wypukłymi, żłobionymi 
wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni 
w płaską wolutę, przednie, załamane pod kątem 
prostym, tworzy kabłąk, łukiem dochodzący do 
głowicy i połączony z trzpieniem głowni. Trzon 
drewniany z dziewiętnastoma poprzecznymi 
karbami, oklejony czarną skórą i opleciony 
gładkim drutem mosiężnym. Długi, sięgający 
jelca kapturek, od góry zanitowany trzpieniem 
głowni, przy jelcu zaś profilowanym sztyftem. 
Wąsy, kabłąk i kapturek żłobione przy krawędziach. 
Między jelcami a nasadą – skórzana podkładka. 
G ł o w n i a   stalowa, polerowana, z młotkiem 
pióra, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie 
szlifowana w jedną, szeroką bruzdę, wypełniającą 
niemal całą powierzchnię płazów. Szlif bruzdy przy 
nasadzie prostokątny, sięgający połowy długiego, 
obosiecznego pióra. Sztych symetryczny z pazu-
rem. Na zastawie obustronna, trawiona dekoracja, 
typowa dla głowni szabli husarskich z przełomu 
XVIII i XIX wieku, składająca się z panoplii oraz bu-
kietów kwiatów i liści. Na grzbiecie, przy nasadzie, 
sygnatura: Tietre in Breslau. P o c h w a  z czarnej 
skóry, poszytej pośrodku strony wewnętrznej. Oku-
cia z blachy mosiężnej ozdobnie wycięte. Długa 
szyjka i szeroki pierścień z ogniwkami i ruchomymi 
koluszkami od strony grzbietowej tworzą ryfkę. 
Poniżej druga ryfka. W kołnierzu szyjki wycięcia na 
wąsy. Wysoki trzewik zakończony asymetrycznym 
grzebieniem.

cena wywoławcza: 4 400 zł
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HONOROWY KORDELAS 
MYŚLIWSKI, WZ 1981

dł. całk. 385 mm, dł. głowni 245 mm, szer. głowni 
u nasady 23 mm

R ę k o j e ś ć  drewniana, okucia mosiężne, 
głowica w kształcie głowy orła, ramiona jelca 
w kształcie orlich szponów. G ł o w n i a  z nie-
rdzewnej stali chromowej, prosta, jednosieczna, 
z trawioną dekoracją roślinną i napisem DARZ 
BÓR oraz emblematem Polskiego Związku Łowiec-
kiego u nasady. P o c h w a  stalowa, obciągnięta 
brązową skórą. Szyjka pochwy z mosiężną tarczą 
w kształcie orlego ogona po zewnętrznej stronie, 
mosiężnym trzewikiem i skórzaną żabką.

cena wywoławcza: 260 zł

77
KORDELAS MYŚLIWSKI, 
OK. POŁ. XIX W.

dł. całk. 425 mm, dł. głowni 285 mm, szer. głowni 
u nasady 23 mm

R ę k o j e ś ć  z rogu jelenia z mosiężnymi okucia-
mi. Ramiona jelca zakończone jelenimi kopytami. 
Tarcza jelca z trawioną dekoracją o motywach liści 
i koguciego grzebienia. G ł o w n i a  stalowa, 
prosta, jednosieczna, dekorowana trawioną wicią 
roślinną oraz kartuszem z wiązanym monogramem 
TC oraz datą 1861 w górnej części. P o c h w a 
z czarnej skóry ujęta mosiężnymi okuciami 
z wytłoczoną dekoracją – kartuszem utworzonym 
z motywów rocaillowych na szyjce pochwy oraz 
kobietą z rogiem obfitości na trzewiku.

cena wywoławcza: 450 zł



65AUKCJA MILITARIÓW (2)

78
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907

dł. kindżału 597 mm, dł. głowni 436 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, krzywizna głowni 21 mm, masa 
kindżału 480 g

R ę k o j e ś ć  otwarta. Dwie okładziny drewniane, 
zespolone z trzpieniem o takim samym kształcie 
dwoma dużymi nitami – górny na wysokości 
głowicy, dolny mocujący jednocześnie pierścień 
mosiężny przy głowni. Główki nitów od zewnętrznej 
strony półkoliste. Na wewnętrznej stronie pierście-
nia bite cyrylicą: ЗБ.11Бр.Н159 (ZB.11Bp.N159). 

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, obosieczna, 
lekko zakrzywiona, o przekroju spłaszczonego 
rombu. Obustronnie na środku szlifowana w dwie 
wąskie bruzdy na długości od nasady do obo-
siecznego pióra z ością. Sztych asymetryczny. Na 
wewnętrznej stronie, przy nasadzie, bita cyrylicą 
punca – wokół dwugłowego orła: ЗЛATOYCTЬ ORYЖ 
ФAБP (Zlotoust Oruż Fabr) punca z lat 1890–1917, 
obok data 1912, na zewnętrznej litera A oraz litera 
A zwieńczona koroną.

cena wywoławcza: 450 zł

79
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907

dł. całk. w pochwie 660 mm, dł. kindżału 587 mm, 
dł. głowni 432 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, 
krzywizna głowni 13 mm, masa kindżału 445 g, masa 
kindżału w pochwie 670 g

R ę k o j e ś ć  otwarta. Dwie okładziny drewniane, 
zespolone z trzpieniem o takim samym kształcie 
dwoma dużymi nitami – górnym na wysokości 
głowicy, dolnym mocującym jednocześnie pierścień 
mosiężny przy nasadzie głowni. Główki nitów od 
zewnętrznej strony półkoliste. G ł o w n i a  stalo-
wa, polerowana, obosieczna, lekko zakrzywiona, 
o przekroju spłaszczonego rombu. Obustronnie 
na środku szlifowana w dwie wąskie bruzdy na 

długości od nasady do obosiecznego pióra z ością. 
Sztych w linii grzbietu. Na wewnętrznej stronie, 
przy nasadzie, bita punca: wokół dwugłowego 
orła nieczytelny napis cyrylicą, obok data 1907, 
na zewnętrznej litera A oraz litera A zwieńczona 
koroną. P o c h w a  z łubek drewnianych, okle-
jona czarną skórą, od góry okuta mosiężną tuleją 
z okienkami po obu stronach. Dolna część tulei to 
pierścień wraz z koluszkiem na rzemień od strony 
wewnętrznej. Pochwa zakończona mosiężnym trze-
wikiem, zwieńczonym żłobioną kulą. Mocowany do 
płaszcza pochwy mosiężną zszywką. Na pierścieniu 
i trzewiku bita punca: litera A.

cena wywoławcza: 1 400 zł
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81
TOPÓR CEREMONIALNY, 
ORIENTALNY, XIX W.

dł. całk. 523 mm, dł. żeleźca 139 mm

Żeleźce stalowe w formie półksiężyca, obustronnie 
dekorowane inkrustowanymi srebrem motywami 
roślinnymi i geometrycznymi. Po przeciwległej 
stronie kwadratów obuch zakończony zoomor-
ficznie – mosiężnym słoniem. Trzonek metalowy, 
okrągły, dekorowany srebrem i mosiądzem, falistą 
linią i gałązkami roślinnymi, zakończony guzem. 
Nad osadą czworoboczny grot.

cena wywoławcza: 900 zł

80
DEKORACYJNY TOPOREK, XX W.

dł. całk. 552 mm

cena wywoławcza: 150 zł
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82
PÓŁSZABLA ŻANDARMERII I POLICJI, POLSKA WZ 1921/1922

dł. szabli 763 mm, dł. głowni 633 mm, szer. głowni 
u nasady 31 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, 
krzywizna głowni 11 mm, masa szabli 730 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku 
głowni. Przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk, łukiem dochodzący do wysuniętej ku 
przodowi głowicy i połączony z trzpieniem głowni. 
Trzon rękojeści drewniany, z dziewięcioma karbami, 

obłożony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Długi, sięgający 
jelca kapturek, zamocowany sztyftem do tylnego 
ramienia i wkrętem na głowicy. Na spodzie tylnego 
ramienia wybita cyfra 5. G ł o w n i a  stalowa 
o znikomej krzywiźnie, mocno skorodowana. 
Obustronnie szlifowana w jedną, średniej szerokości 
bruzdę przygrzbietową, sięgającą obosiecznego 
pióra z ością. Sztych symetryczny. Pod nasadą 
płazu wewnętrznego tłok wytwórni G. BOROWSKI/
WARSZAWA.

cena wywoławcza: 1 500 zł

83
TASAK SZWAJCARSKI STRZELCÓW WYBOROWYCH WZ 1842/52

dł. 683 mm, m. 960 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, przy nasadzie ze spadzistymi ramionami 
zakończonymi okrągłymi guzami. Okładziny z drew-
na hebanowego, mocowane do trzpienia o tym 
samym profilu trzema nitami z dużymi, mosiężnymi 
guzami. Na zewnętrznej stronie ramion jelca wybity 
herb kantonu Zurich oraz numer 1135. G ł o w n i a 

stalowa, polerowana, prosta, jednosieczna, obu-
stronnie szlifowana, z płaskimi płazami i progiem po 
stronie siecznej, w przekroju trapezowatym. Pióro 
obosieczne, sztych symetryczny. Na zewnętrznym 
progu nasady bita sygnatura WESTERN & CO/
SOLINGEN. P o c h w a  drewniana, obciągnięta 
czarną skórą zszytą pośrodku wewnętrznej strony. 
Szyjka z antabką do mocowania żabki oraz trzewik 
płasko ścięty.

cena wywoławcza: 750 zł
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84
BAGNET FRANCUSKI WZ 1866

dł. bagnetu 710 mm, dł. głowni 575 mm, masa 1005 g

R ę k o j e ś ć  mosiężna z wyobloną głowicą i 15 
poprzecznymi, obustronnymi karbami. Rękojeść 
mocowana do trzpienia stalowym nitem w dolnej 
części oraz przez zaklepanie trzpienia na głowicy. 
W części grzbietowej, na wysokości głowicy, pro-
wadnica z zatrzaskiem sprężynowym. Jelec stalowy 
z przednim ramieniem mocno zagiętym ku głowni. 
Tylne ramię stanowi pierścień do wprowadzenia lufy 
karabinu Chassepot i pochodnych. Na wewnętrznej 
stronie jelca bite punce: litera E numer 80171, 
litera C w owalu zwieńczona koroną, litera M 
w owalu zwieńczona koroną oraz litera R w owalu, 

zwieńczona gwiazdką. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, typu jatagan, obustronnie szlifowana 
w jedną , szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą 
krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych przygrzbie-
towy. Na zewnętrznym progu bita sygnatura: 
litera C w owalu zwieńczona koroną, oraz litera 
K w tarczy herbowej, zwieńczona gwiazdką. Na 
grzbiecie trawiony napis: Mre Imp. le de Mutzig Juni 
1869. P o c h w a  stalowa, z prostokątną antabką 
po stronie zewnętrznej, do mocowania w żabce. 
Na wewnętrznej stronie, przy szyjce, bita litera R 
oraz pięciocyfrowy numer. Pochwa zakończona 
owalną gałką, sygnowaną po obu stronach literą 
M w okręgu.

cena wywoławcza: 700 zł

85
BAGNET MARYNARKI WOJENNEJ, ARGENTYNA, WZ 1891

dł. bagnetu 519 mm, dł. głowni 400 mm, masa 715 g

R ę k o j e ś ć  stalowa z okładzinami mosiężnymi, 
poprzecznie karbowanymi. Jelec z pierścieniem 
w części grzbietowej i przednim ramieniem wy-
giętym ku głowni, zakończonym gałką. Głowica 
z prowadnicą w części grzbietowej i okrągłą 
gałką przycisku zatrzasku blokującego, po stronie 
wewnętrznej. Na głowicy punca – litery RA w owalu 
– Republika Argentyna, przy jelcu po obu stronach 
litera M w okręgu. Na grzbiecie numer 731. Na jelcu 
stempel – litera P i krzyżyk. G ł o w n i a  stalowa, 

prosta, obustronnie szlifowana w jedną bruzdę. 
Pióro obosieczne z ością, sztych symetryczny. Na 
zewnętrznym progu zatarta sygnatura Modelo 
Argentina 1891 oraz seria i numer C4517. Na 
wewnętrznym progu WEYERSBERG/KIRCHBAUM 
& Co/SOLINGEN. Na grzbiecie litera A zwieńczona 
krzyżem. P o c h w a  stalowa, oksydowana z za-
czepem do żabki po stronie zewnętrznej. Szyjka 
mocowana do płaszcza śrubą, pod nią seria i numer 
C4517. Pochwa zakończona gałką, sygnowaną 
literami RA w owalu. 

cena wywoławcza: 650 zł
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86
BAGNET POLSKI WZ 28 DO 
KARABINU MAUSER

dł. bagnetu 384 mm, dł. głowni 252 mm

R ę k o j e ś ć  – oprawa stalowa. Gładkie okła-
dziny drewniane, mocowane do trzpienia dwiema 
śrubami z nakrętkami. W dolnej części okładzin, 
przy jelcu, otwory odwadniające. Jelec stalowy, 
krótki, z otworem na lufę w tylnym ramieniu. 
Głowica z prowadnicą na grzbiecie i okrągłym 
przyciskiem zatrzasku, blokującym bagnet na 
karabinie. Na zewnętrznej stronie jelca tłoczony 
numerator 3495, dalej litera X. G ł o w n i a  stalo-
wa, prosta, obustronnie szlifowana w jedną bruzdę 
przygrzbietową, sięgającą jednosiecznego pióra. 
Sztych symetryczny. Na wewnętrznej nasadzie 
tłoczony orzeł, pod nim litery WP. Na zewnętrznej 
stronie litery F.B., poniżej Radom i w owalu D2. 
P o c h w a   stalowa, malowana ciemnooliwkową 
farbą, z zaczepem do żabki po stronie zewnętrznej. 
W dolnej części zakończona kulistą gałką.
F.B. Radom – Fabryka Broni Radom

cena wywoławcza: 700 zł

87
BAGNET FRANCUSKI WZ 1886 DO KARABINU LEBEL

dł. bagnetu 640 mm, dł. głowni 520 mm, masa 755 g

R ę k o j e ś ć  z białego metalu. Na przednim, 
zwiniętym ku dołowi, ramieniu jelca wybite litery 
FM oraz numer 3110. Pod przyciskiem zaczepu 
dwie litery w okręgu: P i G. Na głowicy wybita litera 
S w owalu. G ł o w n i a  stalowa, w przekroju 
krzyżowa. Sztych stożkowy. Pod nasadą wybita 

litera B w rombie. P o c h w a  stalowa w formie 
rurki stożkowej koloru czarnego, zakończona kulką. 
Poniżej wlotu pierścień z prostokątnym zaczepem 
do mocowania w żabce. Na pierścieniu wybite litery 
FM oraz numer 3110. Powyżej pierścienia litera P 
i litera G w okręgu. Przy bagnecie regulaminowa 
żabka.

cena wywoławcza: 900 zł

69
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89
GŁOWNIA OFICERSKIEGO 
KORDZIKA MARYNARKI 
WOJENNEJ, AUSTRIA, 
WZ 1918

dł. głowni 291 mm

cena wywoławcza: 150 zł

88
KORDZIK POLSKI MARYNARKI 
WOJENNEJ WZ 1954

dł. całk. w pochwie 379 mm, dł. kordzika 347 mm, 
dł. głowni 231 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru kości sło-
niowej, okucia mosiężne. Jelec esowaty z otworem 
na temblak. Trzon ujęty od dołu pierścieniem, zdo-
bionym poprzecznym wałeczkiem, z przyciskiem 
zatrzasku po stronie wewnętrznej. Głowica od góry 
płaska, zwieńczona nakrętką w formie spłaszczo-
nego guza, zdobiona poprzecznym wałeczkiem 
i orłem po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, w przekroju 
romboidalna. Prosta, obosieczna, z ością na 
całej długości. Sztych symetryczny. U nasady, 
na zewnętrznej stronie, bity numer 13842, na 
wewnętrznej pazur zatrzasku blokujący kordzik 
w pochwie. P o c h w a  metalowa, obszyta skórą 
koloru czarnego. Okucia mosiężne. Do szyjki i ryfki 
przytwierdzone tulejki z ruchomymi koluszkami. 
Na zewnętrznej stronie szyjki przytwierdzona ko-
twica admiralicji na tle Krzyża Grunwaldu. Trzewik 
płasko ścięty, zakończony spłaszczoną kulką. Do 
ryfek troczone karabińczykami z krętlikami rapcie 
– skórzane, koloru czarnego.

cena wywoławcza: 900 zł
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90
KORDZIK POLSKI OFICERÓW 
WZ 24

dł. całk. w pochwie 372 mm, dł. kordzika 345 mm, 
dł. głowni 232 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru białego. 
Oprawa z białego metalu. Głowica prostokątna, 
zdobiona ornamentem laurowych liści, z nakrętką 
w kształcie grzybka. Jelec prosty, profilowany, zakoń-
czony sześciobocznymi gałkami z wypukłymi guzami 
na zewnątrz. Nad jelcem pierścień z analogiczną 
dekoracją co głowica. Między jelcami a nasadą 
głowni podkładka skórzana. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, obosieczna, obustronnie 
szlifowana w płazy z ością. Na zewnętrznej stronie 
trawione: stylizowany orzeł, napis Honor i Ojczyzna, 
flankowane stylizowanym ornamentem roślinnym. 
Na wewnętrznym progu tłoczony napis: G. Borowski. 
P o c h w a  metalowa, oklejona i poszyta czarną 
skórą po stronie wewnętrznej. Okucia z białego me-
talu. Szyjka z ryfką i ruchomym koluszkiem. Poniżej 
pierścień z ogniwkiem i ruchomym koluszkiem, 
stanowiące drugą ryfkę. Pochwa z płasko ściętym 
trzewikiem, zakończonym grzybkiem. Trzy okucia 
pochwy zdobione paskiem z liści laurowych. Przy 
kordziku regulaminowe, skórzane rapcie.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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91
PIERWSZY OFICERSKI KORDZIK MARYNARKI WOJENNEJ 
II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WZ 1920

dł. całk. w pochwie 419 mm, dł. kordzika 407 mm, 
dł. głowni 287 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem drewnianym, malowa-
nym na biało, w kształcie wrzeciona o spiralnym 
żłobkowaniu, wewnątrz którego znajduje się oplot 
ze skręconego drucika. Trzon ujmują: od dołu 
mosiężny pierścień ozdobiony liśćmi laurowymi, 
od góry głowica mosiężna w kształcie gałki ze sple-
cionej podwójnej liny okrętowej. Jelec mosiężny, 
na zewnętrznej stronie centralnie umieszczona 
muszla w otoczeniu dwóch delfinów, tworzących 
ramiona jelca. Na wewnętrznej stronie, w miejscu 
muszli, przycisk zatrzasku do mocowania kordzika 
w pochwie. G ł o w n i a  stalowa, obosieczna, 
obustronnie szlifowana w płazy z ością. Na stro-
nie wewnętrznej dekorowana oplecioną kotwicą, 
obwiedzioną arabeską. Strona zewnętrzna zdobiona 
podobnym motywem roślinnym. P o c h w a 
mosiężna, „groszkowana”, z dwiema ryfkami. 
Pierścienie i ogniwka z ruchowymi koluszkami, 

dekorowane wieńcem z liści laurowych. Między 
ryfkami, po stronie zewnętrznej, kotwica w po-
dwójnej owalnej ramce z wytłoczonych perełek. 
Poniżej dekorację stanowi głowa Neptuna, trójząb 
pośród ornamentów laurowych i splecione ogonami 
ryby – maszkarony.

Historia opisanego kordzika jest nietypowa. W zbio-
rach Heeresgeschichtliches Museum w Wiedniu 
przechowywany jest projekt identycznego kordzika, 
przewidzianego w 1917 r. dla oficerów i urzędników 
marynarki wojennej Cesarstwa Austro-Węgier. 
Wykonano ok. 30 kordzików jako serię informa-
cyjną. Po upadku monarchii w 1918 r. Austria 
pozbawiona została dostępu do morza, a tym 
samym i marynarki wojennej. Opracowany wzór 
kordzika nie był chroniony prawnie, można więc 
było takie kordziki zamówić i zakupić w Wiedniu, 
nie dokonując żadnych zmian, gdyż w dekoracji 
kordzika występowały tylko motywy marynistyczne.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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93
KORDZIK OFICERSKI NIEMIECKIEGO LUFTWAFFE WZ 1937

dł. całk. w pochwie 423 mm, dł. kordzika 390 mm, 
dł. głowni 248 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa aluminiowa, 
niklowana. Jelec łukowato wygięty ku głowni. 
Zewnętrzna jego strona dekorowana symbolem 
Luftwaffe – orła w locie, trzymającego w szponach 
swastykę. Trzon rękojeści z masy koloru kości sło-
niowej z dziesięcioma ukośnymi karbami, owinięty 
spiralnie skręconym drutem mosiężnym. Mocowany 
do trzpienia – od dołu pierścieniem z dekoracją 
liści dębowych, od góry głowicą w kształcie kuli. 
Zewnętrzna i wewnętrzna strona głowicy z wysta-
jącą swastyką, otoczoną żołędziami i motywem 

liści dębowych. G ł o w n i a  stalowa, prosta, 
obosieczna na całej długości. Na wewnętrznej 
stronie, pod nasadą, sygnatura producenta. 
W podwójnym owalu napis: F. W. HÖLLER*SO-
LINGEN*. W wewnętrznym owalu schematycznie 
przedstawiony termometr. P o c h w a  aluminiowa, 
niklowana, gładka od stron siecznych, groszkowana 
na wewnętrznej i zewnętrznej stronie. Dwie ryfki 
dekorowane opaskami z ukośnymi liśćmi dębo-
wymi. W tulejkach ruchome koluszka. W dolnej 
części motyw dekoracyjny gałązki dębu z żołędziami 
po obu stronach. Pochwa zakończona trzema 
pierścieniami i gałką.

cena wywoławcza: 1 900 zł

92
ANGIELSKI KORDZIK KADETÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ 
WZ 1879

dł. całk. w pochwie 590 mm, dł. kordzika 580 mm, 
dł. głowni 440 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna, złocona. 
Jelec prosty, krzyżowy, z ramionami zdobionymi 
ornamentem, zakończonymi główkami żołędzi. Na 
zewnętrznej stronie tarcza obwiedziona wieńcem 
laurowym, w tle kotwica zwieńczona koroną. Długi 
kapturek w formie lwa z grzywą sięgającą jelca, 
od dołu mocowany wraz z trzonem żłobionym 
pierścieniem. Na wewnętrznej stronie pierścienia 
grzybek zatrzasku, blokujący kordzik w pochwie. 
Od góry kapturek mocowany do trzpienia. 
W paszczy lwa kółko do mocowania temblaka. 
Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony 
skórą jaszczura i opleciony podwójnym drutem 
mosiężnym. G ł o w n i a   stalowa, polerowana, 
prosta, w przekroju klinowa. Obosieczne pióro 
z ości, sztych symetryczny. Na zewnętrznym 
płazie bogata, trawiona dekoracja w postaci 
kotwicy zwieńczonej koroną, zamkniętej z obu 
stron wzorem arabeski, na wewnętrznym wiązany 
monogram, zwieńczony koroną i zamknięty 
z obu stron podobnym wzorem. Przy progu 
napis: MATTHEW/&C…/OUTFITTER/POR SEA/
PORTSMOUTH. P o c h w a  z łubek drewnianych 
obciągnięta i poszyta po stronie wewnętrznej 
czarną skórą. Okucia mosiężne, złocone. Żłobiona 
i ozdobnie wycięta szyjka stanowi wraz z ogniwka-
mi i ruchomymi koluszkami po obu stronach ryfkę. 
Pochwa zakończona trzewikiem, dekorowanym 
podobnie jak szyjka.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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94
KORDZIK POLSKI WZ 24 DLA 
OFICERÓW

dł. całk. w pochwie 372 mm, dł. kordzika 
345 mm, dł. głowni 233 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru burszty-
nowego. Oprawa mosiężna, posrebrzana. Głowica 
prostokątna, zdobiona ornamentem laurowych 
liści, z nakrętką w kształcie grzybka. Jelec prosty, 
profilowany, zakończony sześciokątnymi gałkami 
z wypukłymi guzami na zewnątrz. Nad jelcem 
pierścień z analogiczną dekoracją co głowica. 
Między jelcem a nasadą głowni podkładka 
skórzana. G ł o w n i a   stalowa, polerowana, 
niklowana, obosieczna, obustronnie szlifowana 
w płazy z ością. Na zewnętrznej stronie trawione: 
przedstawienie stylizowanego orła, napis Honor 
i Ojczyzna, flankowane stylizowanym ornamentem 
roślinnym. Na wewnętrznym progu tłoczony napis 
G. Borowski. P o c h w a  metalowa, oklejona 
i poszyta czarną skórą po stronie wewnętrznej. 
Okucia mosiężne, srebrzone. Szyjka wraz z ryfką 
i ruchomym koluszkiem. Poniżej pierścień 
z ogniwkiem i ruchomym koluszkiem, stanowiące 
drugą ryfkę. Pochwa z płasko ściętym trzewikiem 
zakończonym grzybkiem. Trzy okucia pochwy 
zdobione paskiem z liści laurowych.

cena wywoławcza: 5 000 zł
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KINDŻAŁ, TURCJA, XIX/XX W. 

dł. całk. 440 mm, dł. głowni 242 mm, szer. głowni 
u nasady 23 mm 

R ę k o j e ś ć  otwarta, drewniana, w przekroju 
prostokątna, przewężona w partii uchwytu 
z osadzonym na głowicy dekoracyjnym zwień-
czeniem ze srebrnej blachy. G ł o w n i a  stalowa, 
obosieczna, zakrzywiona. Na wewnętrznej stronie, 
pod nasadą, znak firmowy, na zewnętrznej 
trawiony ornament. P o c h w a  obita srebrną 
blachą, owalna w przekroju, zakrzywiona w dolnej 
części, pokryta w całości reliefową dekoracją 
w postaci wici roślinnej i rozet. W górnej części 
znak złotniczy.

cena wywoławcza: 600 zł

96
NÓŻ W TYPIE KINDŻAŁU, 
PÓŁWYSEP ARABSKI, XX W.

dł. całk. 265 mm, dł. głowni 125 mm, szer. głowni 
u nasady 32 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, drewniana, przewężona 
w partii uchwytu. Całość pokryta srebrną blachą 
bogato dekorowaną z obu stron filigranem, 
gwiazdkami i sześcioma szklanymi kaboszona-
mi. G ł o w n i a  stalowa, niklowana, szeroka, 
obosieczna, zakrzywiona w połowie. P o c h w a 
obita srebrną blachą, dekorowaną podobnie jak 
rękojeść. Dolna część pochwy owinięta srebrnym 
drutem i zakończona dekoracyjną gałką. W górnej 
części pochwy nabita próba srebra.

cena wywoławcza: 380 zł
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97
JATAGAN, TURCJA, XIX W.

dł. całk. 770 mm, masa 875 g

R ę k o j e ś ć  otwarta. Trzon drewniany z okładzi-
nami z kości morsa (?), mocowanymi do trzpienia 
czterema nitami. Masywna, rozdwojona głowica 
w formie tzw. baraniego łba. Okładziny obwie-
dzione mosiężną taśmą, zdobioną przemiennie 
wypukłymi guzami oraz okrągłymi i podłużnymi 
koralami naturalnymi, oprawionymi w wysokie, 

mosiężne cargi. Poniżej okładzin metalowa taśma, 
zespolona z nakładką przy nasadzie głowni, 
o nieregularnym wykroju. Jej dekorację stanowią, 
umieszczone po obydwu stronach, metalowy 
guz i kaboszon. G ł o w n i a  stalowa, esowato 
wygięta, obustronnie szlifowana w jedną, wąską 
bruzdę przygrzbietową. Sztych w linii ozdobnego 
grzbietu. Oba płazy dekorowane inkrustowanymi 
srebrem ornamentami orientalnymi.

cena wywoławcza: 4 800 zł 
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98
KINDŻAŁ KAMA, XX W.

dł. kindżału 450 mm, dł. głowni 269 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm

R ę k o j e ś ć  z blachy mosiężnej, przewężonej 
w uchwycie, z wydatną głowicą. G ł o w n i a 
stalowa, prosta, obosieczna, szlifowana w dwie 
bruzdy. P o c h w a  z blachy mosiężnej, prosta, 
zakończona wydłużoną gałką. Rękojeść i pochwa 
zdobione jednostronnie wytłaczaną dekoracją 
floralną oraz niellem.

cena wywoławcza: 280 zł

99
PUGINAŁ PISZ-KABZ, INDIE (?), 
XX W.

dł. całk. 312 mm, dł. głowni 197 mm, szer. głowni 
u nasady 28 mm

R ę k o j e ś ć  stalowa, otwarta, w kształcie rybiego 
ogona. G ł o w n i a  stalowa, podwójnie wygięta, 
jednosieczna. P o c h w a  z blachy stalowej, 
esowata. Rękojeść i pochwa oksydowane, zdobione 
inkrustacją w postaci srebrnej wici roślinnej.

cena wywoławcza: 250 zł
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100
GROT WŁÓCZNI ORIENTALNY, 
XVII/XVIII W.

dł. 600 mm, szer. 58 mm
 
Grot stalowy, lancetowaty, obosieczny, z dwustron-
ną spłaszczoną osią, pokryty w dwóch trzecich 
długości wycinanym ornamentem z motywami 
niellowanych zwierząt, fal i kółek. Tuleja okrągła, 
z czterema miedzianymi pierścieniami, pomiędzy 
którymi niellowane kółka i półksiężyce; wyszczer-
bienia, przetarcia elementów niellowanych.

cena wywoławcza: 1 300 zł

101
NÓŻ, BOŚNIA, XIX W.

dł. całk. 295 mm, masa 105 g

R ę k o j e ś ć  z okładzinami z kości przymoco-
wanymi do trzpienia trzema nitami. Okładziny 
obwiedzione mosiężną taśmą z grawerowanym 
ornamentem i dziewięcioma guzami na głowicy. 
G ł o w n i a  stalowa, prosta, jednosieczna, z in-
krustowanym srebrem napisem SARAJEVO 1889.

cena wywoławcza: 650 zł
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102
NÓŻ W TYPIE KINDŻAŁU 
PERSKIEGO, XX W.

dł. całk. 321 mm, dł. głowni 151 mm, szer. głowni 
u nasady 27 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, drewniana, okrągła 
w przekroju, przewężona w partii uchwytu, ze 
srebrną opaską zdobioną filigranem i szklanymi 
kaboszonami. G ł o w n i a  stalowa, niklowana, 
zakrzywiona, obosieczna. P o c h w a  obita 
srebrną blachą, dekorowaną po stronie zewnętrznej 
wicią roślinną, gwiazdkami i dwoma kaboszonami. 
W górnej części pochwy nabita próba srebra. 

cena wywoławcza: 280 zł

103
NÓŻ W TYPIE KINDŻAŁU 
PERSKIEGO, XX W.

dł. całk. 320 mm, dł. głowni 147 mm, szer. głowni 
u nasady 26 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, drewniana, okrągła w prze-
kroju, przewężona w partii uchwytu, ze srebrną 
opaską dekorowaną wicią roślinną, gwiazdkami 
i szklanymi kaboszonami. G ł o w n i a  stalowa, 
niklowana, zakrzywiona, obosieczna. P o c h w a 
obita srebrną blachą, dekorowana po stronie 
zewnętrznej filigranem i trzema kaboszonami. 
W górnej części pochwy nabita próba srebra.

cena wywoławcza: 280 zł
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104
KINDŻAŁ, INDIE, XIX W.

dł. całk. 474 mm, dł. głowni 435 mm, szer. głowni 
u nasady 36 mm, krzywizna głowni 15 mm, masa 
kindżału 370 g

R ę k o j e ś ć  otwarta. Trzon drewniany, obło-
żony srebrną blachą, przewężony w uchwycie, 
z wydatną głowicą. Cała powierzchnia pokryta 
dekoracją w płaskim reliefie, na który składają się 
litery alfabetu arabskiego oraz motywy roślinne. 
G ł o w n i a  stalowa, wąska, zakrzywiona, 
obosieczna. Płazy w dwóch trzecich długości od 
nasady zdobione srebrną inkrustacją z liter alfabetu 
arabskiego i stylizowanych gałązek.

cena wywoławcza: 1 500 zł

105
NÓŻ DŻAMBIA, XIX/XX W.

dł. całk. 300 mm, dł. głowni 169 mm, szer. głowni 
u nasady 24 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, z kości bydlęcej, w prze-
kroju kwadratowa, przewężona w partii uchwytu. 
G ł o w n i a  stalowa, jednosieczna, zakrzywiona, 
w górnej części zatarta inkrustacja. P o c h w a 
obita srebrną blachą, w dolnej części wydatnie 
zakrzywiona, oksydowana, pokryta w całości 
dekoracją wici roślinnej i rozet. W górnej części 
znaki złotnicze. 

cena wywoławcza: 380 zł
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106
TARCZA SEPAR, PERSJA, 
OK. 1800 R.

stal, mosiądz, srebro, skóra, aksamit; śr. 272 mm

T a r c z a  stalowa, kolista, wypukła z wywiniętym 
brzegiem, wykuta z jednego kawałka blachy. Lustro 
z czterema wypukłymi, mosiężnymi guzami na 
podkładkach. Cała powierzchnia pokryta dekoracją 
niellową ze srebrną inkrustacją o motywach roślin-
nych, nabijana puncynami. Partia centralna zdo-
biona rozetą, utworzoną ze stylizowanych gałązek, 
liści i kwiatów. Poniżej bordiura zdobiona płaską, 
esowato przewijającą się taśmą. W utworzonych 
przez taśmę przestrzeniach zwinięte gałązki z li-
śćmi i kwiaty. Przy brzegu węższy pas utworzony 
przez wydłużone, zwinięte liście i gałązki pomię-
dzy nimi. Bogaty efekt kolorystyczny, powstały 
przez skontrastowanie srebrnych i mosiężnych, 
częściowo spatynowanych, inkrustowanych liści, 
gałązek i kwiatów oraz ciemnego, niellowego 
tła. Na wewnętrznej stronie cztery, mocujące 
zewnętrzne guzy, stalowe ogniwka z ruchomymi 
koluszkami i kwadratową, skórzano-aksamitną 
podkładką. Do koluszek przytwierdzone skórzane 
taśmy (późniejsze), mocujące dłoń w tarczy.

cena wywoławcza: 6 000 zł

107
PAS KAUKASKI, 2 POŁ. XIX W.

dł. pasa 800 mm, szer. 30 mm, masa 485 g

Pas złożony z 57 ogniw z odlewanego i niellowanego 
srebra, dekorowanych stylizowanym ornamentem 
roślinnym oraz klamry w kształcie szyszaka. Od 

strony wewnętrznej ogniwa oznakowane cechą 
miejską Moskwy, próbą 84, znakiem probierza 
i datami 1877 oraz 1880. Na kliku ogniwach 
cechy złotnika, zapewne gruzińskiego. Wszystkie 
elementy nasunięte na skórzany pas.

cena wywoławcza: 1 700 zł
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108
TARCZA SEPAR, PERSJA, OK. 1800 R.

stal, mosiądz; śr. 520 mm

T a r c z a  okrągła, stalowa, wypukła, wzmocniona 
mosiężnym pierścieniem wzdłuż krawędzi. Lustro 
z czterema wydatnymi guzami na podkładkach 
z krawędziami wyciętymi w półkoliste ząbki. 
W partii centralnej płaska rozeta w otoczeniu pół-
mihrabów. Wokół osiem medalionów, utworzonych 
z półmihrabów ze schematycznymi motywami lamp 
meczetowych. Pomiędzy medalionami umieszczone 

płaskie romby o falistych brzegach i guzy. Całość 
dekorowana ciętym ornamentem o motywach 
roślinno-kwiatowych. Szeroka bordiura z umiesz-
czonymi na przemian podłużnymi i okrągłymi 
rezerwami z inskrypcjami, otoczona węższymi 
pasami z wycinanymi schematycznymi kwiatami 
i motywem fali. Na wewnętrznej stronie cztery sta-
lowe ogniwka mocujące zewnętrzne guzy, służące 
także do zamocowania uchwytu tarczy.

cena wywoławcza: 9 000 zł
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109
DUBELTÓWKA KAPISZONOWA, SZWAJCARIA, L. 20. XIX W.

dł. 1188 mm, masa 2745 g, kaliber 17 mm

L u f y  okrągłe, z drutu skuwanego – dziwer, 
niegwintowane, z krótkim warkoczem, zespolone na 
całej długości metalową listwą, kształtem zbliżoną 
do dwuteownika. Mocowane do osady śrubą na 
warkoczu i przetyczką w połowie długości łoża. 
Na wysokości dna lufy szczerbinka, u wylotu luf 
muszka, stanowiące elementy celownicze. Pod 
lufami dwie tuleje do wprowadzenia drewnianego 
pobojczyka z kościaną główką. Z a m k i  kapi-
szonowe, transformowane ze skałkowych. Płyty 
zamków sygnowane: lewa a Lausanne, prawa 

Panchaud. Języki spustowe osłonięte kabłąkiem 
z gładkim, długim, tylnym wąsem, mocowanym 
do osady dwoma śrubami. Tył kabłąka rozdwojony, 
przechodzący w osłonę otworu spustowego, zakoń-
czony ozdobnie wyprofilowanym wąsem przednim. 
Mechanizmy zamków sprawne. O s a d a  – łoże 
i kolba z jednolitego kawałka drewna. Łoże, 
sięgające połowy długości lufy, zakończone meta-
lową opaską. Głowica kolby płaska, z metalowym 
kapturkiem z wąsem, mocowana dwoma śrubami. 
Wąska szyjka po obu bokach ukośnie karbowana 
w drobną kratkę, dla pewniejszego uchwytu.

cena wywoławcza: 2 800 zł

110
STRZELBA MYŚLIWSKA, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 1450 mm, masa 2860 g, kaliber 15 mm

L u f a  stalowa, ośmiogranna, gwintowana, 
z krótkim warkoczem. Mocowana do osady dwoma 
przetyczkami do łoża oraz śrubą na warkoczu. Na 
grzbiecie umocowana długa szczerbinka w kształcie 
rozłożonej elipsy oraz muszka u wylotu, stanowiące 
elementy celownicze. Z a m e k  kapiszonowy, 
transformowany ze skałkowego. Osłona otworu spu-
stowego nakryta stalową blachą. Mosiężny kabłąk, 
osłaniający język spustowy, z ozdobnymi wąsami 
i występem na palec, mocowany do osady śrubami. 
Na przednim wąsie zamocowane strzemiączko do 

pasa nośnego. Kontrblacha, podobnie jak kabłąk 
i wąsy, dekorowana grawerowanym ornamentem 
roślinnym i rocaillowym. Mechanizm zamka 
sprawny. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna. Łoże z wydrążonym kanałem na 
stalowy pobojczyk, dodatkowo mocowany w trzech 
mosiężnych tulejkach. Głowica płaska, przykryta 
mosiężnym kapturkiem z górnym wąsem na 
grzbiecie kolby. Na szyjce umieszczona mosiężna 
plakietka w kształcie kartusza z grawerowanym 
motywem tulipana. Wąs kapturka z palmetą 
i grawerowanym motywem jeźdźca.

cena wywoławcza: 800 zł
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111
KARABIN PRUSKI, WZ 1809

dł. całk. 1458 mm, masa 3975 g, kaliber 16 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim 
warkoczem, zwężająca się ku wylotowi. W części 
zamkowej czterogranna, z osadzoną szczerbinką 
na warkoczu i muszką u wylotu, stanowiącymi 
elementy celownicze. Mocowana do osady śrubą 
na warkoczu i czterema stalowymi bączkami do 
łoża. Bączek u wylotu szerszy, z dwoma pierście-
niami i otworem na wprowadzenie pobojczyka. 
Na środkowym bączku i kabłąku osadzone nitami 
strzemiączka do pasa nośnego. Bączki mocowane 

zatrzaskami sprężynowymi po zewnętrznej stronie. 
Na lufie w części zamkowej bite cztery punce, na 
warkoczu numerator. Z a m e k  kapiszonowy. Płyta 
zamka z wybitym numeratorem. Język spustowy 
osłonięty masywnym kabłąkiem z krótkim przednim 
i długim tylnym wąsem. O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna. Łoże niemal sięga 
wylotu lufy. W części ogonowej z kanałem, w części 
przedniej z rowkiem na pobojczyk. Kolba smukła, 
z owalną, dolną krawędzią, z szyjką z wyraźnie 
zaznaczonym grzbietem. Głowica kolby zakończona 
metalową płytką. Zamek sprawny.

cena wywoławcza: 1 400 zł

112
KARABIN, ANGLIA, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 959 mm, masa 2395 g, kaliber 17 mm

L u f a  gładka, niegwintowana, z zewnątrz 
w przedniej części okrągła, w tylnej, oddzielona 
profilowaną obrączką, ośmiogranna. Dołem 
lufa zespolona z płaskownikiem, konstrukcyjnie 
usztywniającym całość. Mocowana do osady 
śrubą na krótkim warkoczu i zawleczką w okutych 
szczelinach w przedniej części łoża. Na wysokości 
łoża sygnatura HAS 545.  Z a m e k  kapiszonowy 
z kurkiem w kształcie litery S, z młotkiem i prostym, 
nacinanym ukośnie ogonem. Płyta i kontrblacha 
gładkie. Język spustowy osłonięty kabłąkiem 
z wąsami i występem na palec. Kabłąk i wąsy 

mocowane do blachy spustowej i osady trzema 
śrubami. O s a d a  z jednolitego kawałka drewna 
orzechowego. Łoże krótkie, sięgające 1/3 długości 
lufy. Kolba z szyjką i przykładem policzkowym 
w kształcie typowym dla przełomu XVIII i XIX 
wieku. Łoże z kanałem na stalowy pobojczyk. 
W części środkowej lufy – pobojczyk w tulei 
mocowanej do płaskownika. Z prawej strony kolby 
otwierany mosiężny schowek. Stopa kolby osłonięta 
mosiężnym trzewikiem. Pod kolbą i przy końcu lufy 
przytwierdzone nitami dwa stalowe strzemiączka do 
mocowania pasa nośnego. Szyjka kolby i przednia 
część łoża ukośnie karbowane.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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113
STRZELBA SKAŁKOWA, HISZPANIA, OK. 1730 R.

dł. całk. 1380 mm, masa 2510 g, kaliber 16 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim 
warkoczem, lekko zwężająca się ku wylotowi, 
w części dennej ośmiogranna. Mocowana do osady 
śrubą na warkoczu i bączkiem w przedniej części 
łoża. Na lufie element celowniczy – muszka, pod 
lufą mosiężna tulejka na wprowadzenie pobojczyka. 
Na wysokości komory znak wytwórcy P. Estewa 
i znak kontrolny Barcelony. Z a m e k  skałkowy, 
śródziemnomorski. Płyta zamka sygnowana 

D. Bugni. Ozdobna, mosiężna kontrblacha moco-
wana dwoma śrubami. Osłona otworu spustowego 
z mosiężnej blachy. Język spustowy osłonięty 
rozbudowanym, wymienionym później, kabłąkiem 
z wąsami. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a 
– łoże i kolba z jednolitego kawałka drewna, sta-
rannie wyprofilowane, miejscami pokryte głęboką 
snycerką. W łożu wydrążony kanał na drewniany 
pobojczyk z kościaną główką. Osada z dwoma 
strzemiączkami do mocowania pasa nośnego.

cena wywoławcza: 3 000 zł

114
KARABIN SKAŁKOWY, AUSTRIA, WZ 1774

dł. całk. 1426 mm, masa 4090 g, kaliber 17,5 mm

L u f a  stalowa, okrągła, niegwintowana, lekko 
zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady 
śrubą na warkoczu i trzema stalowymi bączkami 
do łoża. Bączki mocowane zatrzaskami sprężyno-
wymi. Przedni bączek z podwójną tuleją i muszką 
celowniczą. Na fazie komory zamkowej wybity znak 
X. Z a m e k  skałkowy z gładką blachą, kontr-
blachą, baterią, kabłąkiem z wąsami stalowymi. 

Mechanizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże 
i kolba z jednolitego kawałka drewna orzechowego. 
Łoże, sięgające niemal wylotu lufy, z wydrążonym 
gniazdem i kanałem na stalowy pobojczyk, dodat-
kowo mocowany trzema bączkami. Na środkowym 
bączku i przednim wąsie kabłąka zamocowane do 
pasa nośnego ruchome strzemiączka . Kolba z prze-
wężoną szyjką i płaską głowicą, nakrytą stalowym 
kapturkiem z wąsem na grzbiecie pochwy. Przy 
karabinie pas nośny.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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GARŁACZ SKAŁKOWY, ANGLIA, L. 1805–1815

dł. całk. 1170 mm, masa 5800 g

L u f a  stalowa, gładka, czerniona, w części 
dennej ośmiogranna, owalnie rozszerzająca się ku 
wylotowi. Mocowana do osady śrubą na krótkim 
warkoczu i czterema przetyczkami do łoża. Cała lufa 
powyżej łoża dekorowana inkrustowanym mosią-
dzem ornamentem geometrycznym. U wylotu, po 
obu stronach środkowego wyżłobienia, po sześć 
ukośnych nacięć. Z a m e k  skałkowy, potężny, 
typu francuskiego. Na blasze zamka bita sygnatura 
TOWER oraz litery GR zwieńczone strzałą i koroną. 
Tower – sygnatura na wielu wyrobach produkowa-

nych w Londynie. GR – Georg Rex – King George III 
(1760–1820). Kontrblacha mosiężna, mocowana 
dwoma stalowymi śrubami. Osłona języka spusto-
wego – mosiężny kabłąk z wąsami, mocowany do 
osady trzema śrubami. O s a d a  – łoże i kolba 
z dwóch kawałków drewna. Łoże, sięgające niemal 
wylotu lufy, zakończone mosiężną opaską. Kolba 
typu angielskiego z szyjką walcowatego kształtu. 
Szyjka od góry ozdobiona dwoma wydłużonymi 
rombami, wewnątrz ukośnie ponacinanymi. 
Łoże z dwoma ozdobnymi, mosiężnymi tulejami 
i kanałem do mocowania pobojczyka.

cena wywoławcza: 7 500 zł
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STRZELBA JANCZARKA, TURCJA XVIII/XIX W.

dł. całk. 1445 mm, masa 3950 g, kaliber 17 mm

L u f a  stalowa, okrągła, w jednej czwartej okto-
gonalna. Mocowana do osady śrubą na warkoczu 
i czterema mosiężnymi bączkami do łoża. U wylotu 
pierścień z muszką oraz, w części dennej, okrągła 
szczerbinka, stanowiące przyrządy celownicze. 
Na lufie nabijane srebrem ornamenty. Z a m e k 

skałkowy, hiszpański, typu miquelet, odmiana tu-
recka, tzw. czokmak. Język spustowy bez kabłąka, 
w kształcie wydłużonego guza. O s a d a  – łoże 
i kolba z jednolitego kawałka ciemnego drewna. 
Kolba pięcioboczna, płaska od spodu, z ostro 
zarysowanymi kantami oraz charakterystycznym 
występem w punkcie łączenia łoża z szyjką kolby 
. Na kolbie aplikacja mosiężna.

cena wywoławcza: 7 500 zł
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STRZELBA JANCZARKA, TURCJA XVIII/XIX W.

dł. całk. 1570 mm, masa 5365 g, kaliber 16 mm

L u f a  ze skuwanego damastu, ośmiogranna, 
gwintowana dziewięcioma nacięciami, lekko rozsze-
rzająca się u wylotu, dziwerowana. Mocowana do 
osady śrubą na warkoczu lufy i trzema miedzianymi 
bączkami do łoża. U wylotu mosiężna muszka, 
w tylnej części szczerbinka z ruchomym żelaznym 
celownikiem. Górna część lufy, na wysokości zamka 
i przy wylocie, inkrustowana srebrem. W części 
dennej, po przeciwnej stronie zamka, punca 
rusznikarza. Z a m e k  skałkowy, hiszpański, 
typu miquelet, odmiana turecka, tzw. czokmak. 

Wszystkie elementy zamka bogato zdobione srebrną 
inkrustacją. Język spustowy bez kabłąka, w kształ-
cie wydłużonego guza. O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna. Kolba pięcioboczna, 
płaska od spodu, z ostro zarysowanymi kantami 
oraz charakterystycznym występem w punkcie 
łączenia łoża z szyjką kolby. W połowie łoża 
i w części dennej zaczepy w kształcie strzemiączek, 
do mocowania pasa nośnego. W łożu kanał na 
metalowy pobojczyk. W kolbie od spodu schowek 
na kule. Osada, w szczególności kolba, dekorowana 
motywami geometrycznymi z kości i mosiądzu.

cena wywoławcza: 12 000 zł
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STRZELBA SKAŁKOWA, AFGANISTAN, XVIII/XIX W.

dł. całk. 1064 mm, dł. lufy z warkoczem 746 mm, 
masa 2920 g, kaliber 13 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim 
warkoczem, u wylotu rozszerzona. Celownik 
szczerbinkowy przy warkoczu, muszka u wylotu. 
Mocowana dwoma bączkami do osady na warkoczu 
śruby i do łoża. Z a m e k  skałkowy dużych rozmia-
rów, europejski, mocowany dwoma śrubami. Język 

spustowy osłonięty kabłąkiem z długimi przednimi 
i tylnymi wąsami. Blacha zamkowa z wybitą literą 
F i grawerowanym napisem Wersalie. O s a d a 
– łoże i kolba z jednolitego kawałka drewna. Łoże 
niemal sięgające wylotu lufy. Kształt kolby typowy 
dla Afganistanu w XVIII i XIX wieku. Głownia kolby 
obita skórą i zakończona mosiężnym trzewikiem. 
Cała osada bardzo bogato dekorowana mosiężnymi 
listwami, szylkretem i macicą perłową.

cena wywoławcza: 3 500 zł

119
ATRAPA STRZELBY KABYLSKIEJ, 
XIX W.

dł. 1528 mm

Długa broń palna w krajach arabskich: Algier, Tunis, 
Maroko.

cena wywoławcza: 350 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY ORIENTALNY, OK. 1800 R.

dł. całk. 330 mm, masa 750 g, kaliber 14 mm

L u f a  stalowa, okrągła, lekko zwężająca się ku 
wylotowi. Mocowana do osady śrubą na warkoczu 
oraz przetyczką w środku łoża. Górna część lufy 
pokryta ażurową aplikacją z blachy mosiężnej o mo-
tywach liści akantu i palmet. Z a m e k  skałkowy 
z płytą zdobioną mosiężną aplikacją o motywach 
rocaillowych. Kontrblacha zamka w postaci płaskiej, 
mosiężnej płyty o ozdobnym konturze z grawerowa-
ną dekoracją z motywami cęgów, liści i kwiatów. 
Otwór języka spustowego okuty stalową płytką. 
Osłona języka – mosiężny kabłąk z gładkim tylnym 
wąsem i ozdobnie grawerowanym, wyciętym przed-
nim. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże, sięgające końca lufy, 
inkrustowane mosiężnym drutem i zdobione trzema 
grawerowanymi, srebrnymi płytkami. Kolba smukła, 
o łagodnym wygięciu, zakończona gruszkowatą 
głowicą. Grzbiet kolby inkrustowany mosiężnym 

drutem, sześcioma okrągłymi płytkami z masy 
perłowej oraz dekorowany dwoma srebrnymi 
aplikacjami w kształcie palmet i mosiężną, owalną 
płytką z grawerowanym motywem kwiatów i liści. 
Głowica z długimi, wąskimi wąsami, osłonięta 
mosiężnym okuciem, zwieńczonym płaskim guzem, 
zdobionym wypukłym reliefem w postaci motywów 
liści i kwiatów. Mechanizm zamka sprawny.

Pistolet o cechach broni europejskiej, dodatkowo 
bogato zdobiony, częściowo w manierze orientalnej. 
Także pistolety nazywane lewantyjskimi, produko-
wane m. in. we Włoszech i Francji, przeznaczone 
były dla obszaru Bliskiego Wschodu – XVIII-wiecz-
nego Imperium Osmańskiego. Potwierdza to ślad 
likwidacji pobojczyka, którego pistolety orientalne 
nie miały pod lufą, lecz osobno. Lustro krzesiwa 
ma charakterystyczne pionowe ryfle, spotykane 
w krzesiwach zamków rodzimej broni orientalnej 
typu miquelet.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY Z ZAMKIEM ŚRÓDZIEMNOMORSKIM 
A LA ROMANA, WŁOCHY, XVIII/XIX W.

dł. całk. 300 mm, masa 750 g, kaliber 16 mm

L u f a  stalowa, w przedniej części okrągła, od 
połowy ośmiogranna, mocowana do osady śrubą 
na krótkim warkoczu oraz zawleczką do łoża 
w części środkowej. Dość bogato i ciekawie zdo-
biona lufa, na górnej płaszczyźnie graniastej części 
osadzona listwa z blachy mosiężnej, dekorowana 
grawerowanymi motywami roślinnymi. Przyległe 
płaszczyzny i wąs lufy zdobione podobnie. Na 
lufie, po jej zdjęciu, widoczne punce B.D. i litera 
X w kole. Z a m e k  skałkowy, śródziemnomorski, 
typu miquelet, w odmianie a la Romana. W tej 
odmianie sprężyna uruchamia kurek przez nacisk 
z góry na przednie ramię kurka. Język spustowy 
osłonięty kabłąkiem z ozdobnie wyciętymi wąsami. 
Kontrblacha, okucie końca gniazda lufy, okucie 

otworu języka spustowego i kabłąk z wąsami 
wykonane z blachy mosiężnej, delikatnie deko-
rowane grawerowanymi motywami roślinnymi. 
O s a d a, łoże i kolba z drewna orzechowego. 
Łoże z pierścieniem u wylotu lufy i wydrążonym 
kanałem na pobojczyk z kościaną główką. Głowica 
kulista obita blachą mosiężną z długimi wąsami. 
Na grzbiecie szyjki ozdobnie wycięty medalion, 
dekorowany jednorodnie z wszystkimi elementami 
mosiężnymi. Mechanizm zamka sprawny. 

Pistolet o przyciężkiej, silnej, niezbyt zgrabnej 
sylwetce, dostosowanej jednakże do potężnego 
kalibru 16 mm. Bardzo ciekawa odmiana broni 
skałkowej, rzadko spotykana na rynku i w zbiorach 
muzealnych.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY FRANCUSKI, PODRÓŻNY, 2 POŁ. XVIII W.

dł. całk. 225 mm, masa 435 g, kaliber 12 mm

L u f a  mosiężna, w części przedniej okrągła, 
w części dennej lekko powiększona, ze ściętymi 
bokami. Między nimi pierścień poprzecznie 
żłobiony. Wylot lufy pogrubiony kolistym, wąskim 
pierścieniem. Mocowana do osady śrubą na sta-
lowym, ozdobnie wyciętym warkoczu i przetyczką 
w tulei u wylotu. Zespolona z lufą tuleja stanowi 
jednocześnie osłonę kanału na pobojczyk. Z a m e k 
skałkowy typu francuskiego. Panewka, krzesiwo pa-
newki, sprężyna krzesiwa, kurek oraz blacha zamka 
zamontowane po lewej stronie pistoletu. Blacha 
zamka z sygnaturą Duval à Nantes. Kontrblacha 
w kształcie ozdobnej listwy, mocowanej dwiema 
śrubami. Gniazdo języka spustowego osłonięte sta-
lową listwą. Kabłąk z wąsami, sygnowany bitą we-
wnątrz literą D. Przednia część kabłąka z ozdobnie 
wyciętym wąsem. Tył kabłąka rozdwojony. Jedna 

część dochodzi do blachy spustowej, druga, gładka, 
dochodząca do głowicy, tworzy wąs tylny. Mecha-
nizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. W łożu 
kanał na stalowy pobojczyk. Kolba o łagodnym 
wygięciu zakończona gruszkowatą głowicą, nakrytą 
mosiężnym kapturkiem ze smukłymi, bocznymi 
wąsami, zwieńczona guzem. Wszystkie metalowe 
części pistoletu ozdobnie rytowane. 

Opisany egzemplarz jest bardzo rzadko spotykany 
na rynku antykwarycznym, ze względu na usytu-
owanie baterii po lewej stronie pistoletu. Wykonany 
na specjalne zamówienie dla leworęcznego użyt-
kownika.

Lit.: Stöckel, Duval, Nantes Loires – Atlantique, 
1760–70, t. I, s. 321

cena wywoławcza: 7 000 zł
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PARA PISTOLETÓW POJEDYNKOWYCH W KASECIE, FRANCJA, 
OK. 1850 R.

dł. całk. 400 mm, masa 1 szt. 1015 g, kaliber 13 mm, 
kaseta 250 × 470 × 80 mm 

L u f a  stalowa, polerowana, czerniona, ośmiogran-
na, lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana 
do osady śrubą na warkoczu lufy oraz zawleczką 
w okutych szczelinach w części środkowej łoża. 
Na ogonie lufy osadzona szczerbinka, u wylotu 
muszka, stanowiące elementy celownicze. Na 
grzbiecie, na wysokości zawleczki, inkrustowany 
złotem napis ACIER. Na warkoczu grawerowany 
znak wytwórni: litery LF (Fauré Le Page), pod 
literami schematycznie przedstawiony lew wsparty 
na dwóch łapach. Cały znak umieszczony w tarczy 
herbowej. Powyżej inkrustowane srebrem numery 
1 i 2. Z a m e k  kapiszonowy, tylno-sprężynowy. 
Język spustowy, osłonięty kabłąkiem z wąsami 
i występem na palec dla lepszego uchwytu 
pistoletu. Przedni wąs wraz z osłoną na szczelinę 
języka spustowego, mocowany do łoża śrubą. Tylny 
tworzy całość z kabłąkiem, umocowanym śrubą do 
kolby. Płyta zamka, warkocz lufy, ogon lufy, kurek, 
kabłąk z wąsami oraz krawędź głowicy pokryte 
grawerowaną, inkrustowaną srebrem dekoracją, na 
którą składają się barokowe motywy małżowinowe 
i cęgowe. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna hebanowego, łoże sięga połowy 
długości lufy. Kolba łagodnie wygięta, karbowana, 

rozszerzająca się ku głowicy zakończonej profilo-
waną tralką. Przedni fragment łoża oraz płyciny 
po obu bokach kolby dekorowane wicią winorośli 
w płaskim reliefie. K a s e t a, zw. także „garnitu-
rem”, drewniana, wewnątrz wyłożona aksamitem 
z ukształtowanymi gniazdami na poszczególne 
elementy jej wyposażenia. Kaseta zawiera dwa 
pistolety kapiszonowe, oznaczone 1 i 2, młotek 
do ładowania, szczypce do odlewania kul, przyrząd 
do wkręcania kominków wraz ze śrubokrętem, 
wycior z dodatkowym korkociągiem do wycinania 
flejtuchów, pobojczyk, ładownica, pojemnik na 
kapiszony. W zakrytych narożnikach: odlane kule, 
pojemnik ze smarem i inne akcesoria. Cały garnitur 
w doskonałym stanie, mechanizmy zamków 
sprawne.

Firma rusznikarska Le Page została założona w roku 
1717 przez Louisa Pigny i pozostawała w rękach 
rodziny do roku 1913. Bardzo szybko zyskała 
renomę ze względu na piękno i niezawodność 
wyrobów. Klientami firmy były europejskie dwory 
i arystokracja. Słynne pistolety firmy Le Page były 
użyte w pojedynku pomiędzy Aleksandrem Puszki-
nem i Georgesem d`Anthèsem. Prezentowana na 
aukcji para pistoletów pojedynkowych jest dziełem 
Fouré Le Page, który prowadził firmę od roku 1865 
i miał tytuł dostawcy rosyjskiego dworu cesarskiego.

cena wywoławcza: 50 000 zł
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PISTOLET KAPISZONOWY, ANGLIA, OK. 1840 R.

dł. całk. 320 mm, masa 700 g, kaliber 15 mm

L u f a  stalowa, ośmiogranna, niegwintowana, mo-
cowana do osady śrubą na warkoczu, w przedniej 
części łoża przetyczką w okutych szczelinach. Na 
warkoczu szczerbinka, u wylotu podłużna muszka, 
stanowiące elementy celownicze. Inkrustowana 
trzema pierścieniami na wysokości baterii. Na 
grzbiecie sygnatura LONDON. Z a m e k  kapi-
szonowy. Płyta zamka sygnowana: B. Woodward. 
Otwór spustowy osłonięty metalową blachą. Kabłąk 

języka spustowego z ozdobnym przednim i gładkim 
tylnym wąsem. Oba mocowane do osady śrubami. 
O s a d a  – łoże i kolba z jednorodnego kawałka 
drewna orzechowego, łoże sięgające wylotu lufy. 
Pod łożem ozdobny kanał na pobojczyk, u wylotu 
tuleja osadzona na dwóch ruchomych sworzniach. 
Tak osadzony pobojczyk jest na stałe związany 
z łożem. Kolba mocno zagięta w dół, zakończona 
sześcioboczną głowicą, zwieńczona owalnym 
guzem. Uchwyt gęsto karbowany na wzór rybiej 
łuski.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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PARA KAPISZONOWYCH PISTOLETÓW KAWALERYJSKICH, ANGLIA, 
OK. 1840 R.

dł. całk. 330 mm, masa 885 g, kaliber 14 mm

L u f a  z damastu skuwanego, ośmiogranna, lekko 
zwężająca się ku wylotowi, zespolona z umiesz-
czoną pod lufą szyną. Mocowana do osady śrubą 
na ozdobnie rytowanym warkoczu oraz zawleczką 
w okutych srebrem szczelinach. Między warkoczem 
a lufą szczerbinka, na grzbiecie, u wylotu, muszka, 
stanowiące przyrządy celownicze. Na szynie, 
zamocowany na dwóch ruchomych sworzniach, 
zaczep na pobojczyk, chowany w wydrążonym 
w łożysku kanale. Tak zamocowany pobojczyk 
stanowi integralną część pistoletu. Z a m e k 
kapiszonowy, przedniosprężynowy, z dwoma 
zębami odciągu. Kurek z wgłębieniem i młotkiem. 
Brandka z kominkiem i płyta zamka zdobione ry-
towanymi motywami kratki i liścia akantu. Gniazdo 

języka spustowego osłonięte stalową listwą. Kabłąk 
z wąsami zdobiony rytowanym motywem wijących 
się liści akantu. Przedni wąs kabłąka, w kształcie 
ozdobnego grota, mocowany do osady śrubą. 
Tylni, gładki, sięgający głowicy, mocowany śrubą 
do kolby. Na płycie sygnatura wytwórcy T. Wilson 
& Co. – Thomas Wilson Birmingham. Mechanizm 
zamka sprawny. O s a d a  – łoże i kolba z jednoli-
tego kawałka drewna orzechowego. Łoże sięgające 
połowy lufy okute pierścieniem metalowym na 
przodzie, z wydrążonym kanałem z ozdobną 
tulejką na pobojczyk. Kolba o łagodnym wygięciu 
z owalnie zakończoną głowicą. Szyjka kolby po obu 
stronach ukośnie karbowana w drobną kratkę, dla 
pewniejszego uchwytu. Na grzbiecie kolby owalna, 
srebrna plakietka. 

cena wywoławcza: 9 000 zł



98 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

126
PISTOLET SKAŁKOWY, ANGLIA 2 POŁ. XVIII W.

dł. całk. 265 mm, masa 560 g, kaliber 13 mm

L u f a  stalowa, w przedniej części okrągła, zwę-
żająca się ku wylotowi, od połowy ośmiogranna. 
Mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz 
zawleczką do łoża w części środkowej. Punca, 
częściowo nieczytelna, wybita po lewej stronie 
komory prochowej lufy, pozwala sądzić, że jest to 
produkt angielski. Z a m e k  skałkowy. Na blasze 
zamkowej, zdobionej grawerką, słabo widoczne 
napisy, prawdopodobnie nazwa wytwórcy. Mosięż-

ne okucia pistoletu dekorowane grawerowanymi 
motywami roślinnymi. W części centralnej blachy 
przeciwzamkowej zdobienie w rodzaju panoplii ze 
sztandarów. Kabłąk języka spustowego z długimi 
wąsami. Tylny gładki, przedni ozdobnie wycięty. 
O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże nieco krótsze od lufy, 
z wydrążonym kanałem na drewniany pobojczyk. 
Głowica kulista, nakryta kapturkiem z długimi, 
smukłymi wąsami. Mechanizm zamka sprawny.

cena wywoławcza: 3 000 zł 
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PISTOLET SKAŁKOWY, GARŁACZ PODRÓŻNY, ANGLIA, OK. 1800 R.

dł. całk. 250 mm, masa 660 g
 
L u f a  mosiężna, rozszerzająca się ku wylotowi na 
kształt trąbki. W części dennej ośmiogranna, ze sta-
lowym warkoczem. Wylot lufy pogrubiony kolistym 
pierścieniem, dodatkowo dwa koliste pierścienie na 
części okrągłej lufy. Mocowana do osady śrubą na 
warkoczu oraz przetyczką do łoża. Na grzbiecie bita 
sygnatura: LONDON, na lewym boku znaki jakości 
Birmingham oraz punca: kroczący lew zwieńczony 
cyfrą 2. Z a m e k  skałkowy typu francuskiego. 
Płyta zamka płaska, wpuszczona w drewno osady, 
sygnowana H/NOCK – (Henry Nock ur. 1742 – zm. 
1804 r.). Płyta, kurek i warkocz lufy zdobione 
rytowanym ornamentem roślinnym. Kontrblacha 

wpuszczona w drewno osady, mocowana dwoma 
śrubami. Gniazdo języka spustowego osłonięte 
stalową listwą. Kabłąk mosiężny z krótkim, 
przednim wąsem. Tył kabłąka rozdwojony. 
Przednia część dochodzi do blachy spustowej, 
tylna, gładka, dochodząca do głowicy, tworzy wąs 
tylny. Na kabłąku rytowana ośmiopłatkowa rozeta. 
O s a d a  – łoże i kolba – z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże z wydrążonym kanałem 
na pobojczyk, ozdobnie okutym mosiężną tuleją. 
Pobojczyk drewniany, z kościaną główką. Kolba 
łagodnie wygięta, zakończona owalną głowicą. 
Na grzbiecie kolby mosiężna plakietka w kształcie 
tarczy herbowej. 

cena wywoławcza: 4 500 zł
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PISTOLET KAPISZONOWY, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 345 mm, masa 1205 g, kaliber 17 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim 
warkoczem, w części zamkowej ośmiogranna, 
lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do 
osady śrubą stalową na warkoczu oraz mosiężnym 
bączkiem w połowie długości lufy. Bączek z długim 
warkoczem, mocowanym dwoma śrubami do boku 
łoża. Na lufie, na wysokości kominka, sygnatura: 
litera H oraz rok 1814. Na mosiężnych częściach 
bączka, warkoczu, głowicy i kabłąku bita sygnatura: 
wewnątrz korony litera T i dwie pięcioramienne 
gwiazdki po bokach. Na warkoczu dodatkowo bite 
litery AH. Z a m e k  francuski, przerobiony ze 

skałkowego na kapiszonowy. Blacha zamka gładka. 
Mosiężny kabłąk języka spustowego umocowany 
do stalowego, wydłużonego tylnego wąsa i śrubą 
do przedniego wąsa. O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże 
sięgające połowy długości lufy z wydrążonym 
kanałem na stalowy pobojczyk. Kolba smukła, 
kuliście zakończona z mosiężnym kapturkiem 
umocowanym stalową śrubą do głowicy.

Wyżej opisany pistolet jest przeróbką francuskiego 
AN 13 na pistolet kapiszonowy, co było powszech-
ną praktyką w XIX wieku.

cena wywoławcza: 4 200 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, ANGLIA, XVIII/XIX W.

dł. całk. 242 mm, masa 485 g, kaliber 13 mm

L u f a  stalowa ośmiogranna, lekko zwężająca 
się ku wylotowi, wkręcana do komory zamkowej. 
Pod lufą składany zawiasowo bagnet. Wszystkie 
części stalowe pistoletu oksydowane. Z a m e k 
skałkowy, skrzynkowy. Ścianki zamka obustronnie 
dekorowane grawerowanym motywem panoplii. 
Język spustowy osłonięty ruchomym kabłąkiem, 
zespolonym z mechanizmem otwierania bagnetu. 

U wylotu lufy przycisk zatrzasku pozwalający na 
powrót bagnetu do stanu spoczynkowego. Kolba 
z twardego, szlachetnego drewna, w kształcie 
typowym dla angielskiej broni z tego okresu. 
Grzbiet szyjki i głowicy nacinane w drobną, skośną 
kratkę. Krawędzie boków inkrustowane falującą, 
cienką linią srebrną. Na grzbiecie, przy warkoczu 
lufy, inkrustowany srebrem zarys kwiatu lilii. Oba 
mechanizmy zamka i otwierania bagnetu sprawne.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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PARA PISTOLETÓW PODRÓŻNYCH W KASECIE, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 170 mm, masa 1 szt. 175 g, kaliber 10 mm, 
kaseta 280 × 172 × 66 mm

L u f a  stalowa, okrągła, czterobruzdowa, wkręca-
na do komory zamkowej. Z a m e k  kapiszonowy, 
skrzynkowy. Spust ukryty w grubości dolnej ścianki 
komory zamkowej, samoczynnie wysuwający się 
podczas napinania kurka. Kolba gładka, z drewna 
orzechowego, łagodnie rozszerzająca się ku głowicy. 
Lufa, przód komory zamkowej oraz podstawa kurka 
sygnowane cyfrą 4 oraz okrągłą, nieczytelną puncą. 
Ścianki boczne komory zamkowej dekorowane 
liściem akantu, dolna ścianka, maskująca język 
spustowy, ornamentem geometrycznym. Na wąsie 
komory rytowany liść. 

Kaseta i jej zawartość:
Kaseta (wym. 280 × 170 × 65 mm) w kształcie 
książki oprawionej w skórę z mosiężnym okuciem, 
żelazne szczypce do odlewania kul (dł. 114 mm), 
cynowa prochownica w kształcie spłaszczonej 
gruszki, dekorowanej na brzuścu przedstawieniem 
wybuchu granatu, mosiężna tulejka, zwana wsy-
pem, zamykana zatyczką dozującą ilość prochu, 
cynowy pojemnik na kapiszony (Ø 39 mm), 
buteleczka na oliwkę o wys. 87 mm, pobojczyk 
z uchwytem z masy perłowej (dł. 114 mm).

cena wywoławcza: 5 600 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY FRANCUSKI, AN XIII

dł. całk. 360 mm, masa 1290 g, kaliber 17 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana z krótkim 
warkoczem, w części dennej ośmiogranna, lekko 
zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady 
stalową śrubą na warkoczu oraz mosiężnym bącz-
kiem w połowie długości lufy. Bączek z długim 
warkoczem, mocowanym dwoma śrubami do boku 
łoża. Na lufie, na wysokości panewki, sygnatura: 
litera oraz rok produkcji 1813. Na warkoczu 
sygnatura MAN 13. Na listwie grzbietowej kolby, 
bączku oraz kontrblasze bite punce odbiorcze: 
litera G zwieńczona koroną. Z a m e k  skałkowy 
typu francuskiego, z krzesiwem panewki, spręży-
ną krzesiwa, kurkiem z serduszkiem pod dolną 
szczęką. Blacha zamka z sygnaturą wytwórcy: 
Manuf. Imp. de S. Etienne oraz puncą odbiorczą 
inspektora – literą S w rombie. Mosiężny kabłąk 

spustowy umocowany do stalowego, wydłużonego, 
tylnego wąsa i śrubą do przedniego. Na wąsach 
punce odbiorcze – litery G i R zwieńczone koroną. 
Mechanizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże 
i kolba z jednolitego kawałka drewna orzechowego. 
Łoże, sięgające połowy długości lufy, z wydrążonym 
kanałem na stalowy pobojczyk. Kolba smukła, 
kuliście zakończona głowicą z mosiężnym kaptur-
kiem, umocowanym dwoma stalowymi śrubami. 
Na kolbie napis P.C 1813.

Opisany model AN XIII produkowany był w wielu 
wytwórniach: Saint Etienne, Tulle, Versailles, Turin, 
Maubeuge, Charleville. Używano go we wszystkich 
formacjach jazdy napoleońskiej: strzelców konnych, 
husarów, szwoleżerów – lansjerów, kirasjerów, 
karabinierów, dragonów, artylerii konnej i pociągów 
wojskowych.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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GARŁACZ SKAŁKOWY TURECKI OK. 1800 R.

dł. całk. 490 mm, masa 1285 g

L u f a  stalowa o charakterystycznym kształcie 
trąby – silnie rozszerzona u wylotu. Przednia część 
lufy okrągła, tylna ośmiogranna. Mocowana do 
osady solidnym nitem na warkoczu, w przedniej 
części gęsto ułożonym zwojem drutu mosiężnego, 
tworzącym rodzaj bączka. Wystająca z osady lufa 
na całej długości dekorowana damaskinażem 
srebrnym. Z a m e k  skałkowy typu francuskiego. 
Blacha zamka, kurek, osłona ogniwa panewki 
dekorowane rytowanymi motywami półksiężyca, 

sześcioramiennej gwiazdki, liniami geometryczny-
mi. Język spustowy osłonięty mosiężnym kabłąkiem 
z wąsami. Mosiężna kontrblacha mocowana dwo-
ma śrubami. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna orzechowego. Wyprofilowane łoże 
do kształtu lufy sięga jej wylotu. Kolba z przewężoną 
szyjką, wklęsłą głowicą okutą blachą mosiężną. 
Głowica obustronnie dekorowana pięcioma guzami 
mosiężnymi. Osada zdobiona dodatkowo orna-
mentami roślinnymi i geometrycznymi. Pobojczyk 
drewniany osadzony w dwóch tulejkach.

cena wywoławcza: 2 800 zł

133
PISTOLET SKAŁKOWY, TURCJA, OK. 1800 R.

dł. całk. 445 mm, masa 970 g, kaliber 14 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, lekko 
zwężająca się ku wylotowi, z krótkim warkoczem. 
Od góry dekorowana geometrycznymi wzorami. Mo-
cowana do osady śrubą na warkoczu oraz srebrną 
tuleją. W dole tulei uformowana atrapa pobojczyka. 
Z a m e k  skałkowy typu francuskiego. Blacha 
zamka i kurek dekorowane ośmiopromiennymi 
gwiazdkami, wzorami geometrycznymi i napisami. 

Język spustowy osłonięty kabłąkiem z wąsami. 
O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna. Kolba smukła, z kuliście zakończoną 
głowicą okutą srebrną blachą z długimi wąsami, 
z grawerowaną dekoracją floralną oraz kapturkiem 
zdobionym rozetą. Tuleja mocująca lufę, atrapa 
pobojczyka, kontrblacha zamka, osłona języka 
spustowego oraz tarczka na kolbie zdobione gra-
werowaną dekoracją floralną.

cena wywoławcza: 2 400 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY, TURCJA, OK. 1800 R.

dł. całk. 480 mm, masa 985 g, kaliber 18 mm

L u f a  stalowa, niegwintowana, okrągła, lekko 
rozszerzona u wylotu, w części dennej ośmiogran-
na. Mocowana do osady dwoma przetyczkami 
w przedniej części i śrubą na krótkim warkoczu. Na 
warkoczu podłużna szczerbinka, u wylotu muszka, 
stanowiące elementy celownicze. Lufa, w części 
dennej i u wylotu, oraz warkocz dekorowane 
głęboko rytym ornamentem roślinno-rocaillowym. 
Po lewej stronie lufy, na bocznej fazie, sygnatura 
rusznikarza. Z a m e k  skałkowy typu francu-
skiego. Blacha zamka, panewka, krzesiwo, kurek, 
szczęki kurka, sprężyna, pokrywy panewki pokryte, 
podobnie jak lufa, rytowaną dekoracją o charakterze 
roślinno-rocaillowym. Gniazdo języka spustowego 
osłonięte stalową blachą. Osłona języka spustowe-
go, z długimi wąsami wyciętymi w kształty palmet, 
i kontrblacha o nieregularnym wykroju mosiężne, 
ogniowo złocone; pokryte, analogicznie jak blacha 

zamku i lufa, rytowanym, rokokowym ornamentem. 
Mechanizm zamka sprawny. O s a d a  z jednego 
kawałka drewna orzechowego. Łoże, sięgające 
wylotu lufy, z atrapą pobojczyka. Kolba łagodnie 
łukowato wygięta do dołu, z gruszkowatą głowicą, 
okuta mosiężną, ogniowo złoconą blachą z długimi, 
wpuszczonymi w kolbę wąsami i wydatnym, półko-
listym guzem. Rytowana dekoracja głowicy w tym 
samym charakterze jak na pozostałych częściach 
pistoletu. Kolba i łoże w dużej części pokryte 
snycerską dekoracją rocaillową oraz inkrustacją 
z cienkiego, srebrnego drutu. 

Opisany pistolet jest przykładem bardzo dobrego 
i estetycznego wykonania. Wszystkie elementy 
stalowe i mosiężne ogniowo złocone, z głębokimi 
dekoracjami, osadzone są w wyprofilowanych 
gniazdach łoża i kolby. Głęboka snycerka i inkru-
stacja osady srebrem dodatkowo podnoszą walory 
broni.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY FRANCUSKI KAWALERYJSKI WZ 1777

dł. całk. 330 mm, masa 1290 g, kaliber 17,7 mm

L u f a  stalowa, niegwintowana, okrągła, zwęża-
jąca się ku wylotowi, mocowana do kolby śrubą 
na krótkim warkoczu oraz zespolona z mosiężnym 
półłożem. Półłoże to jednolity odlew obejmujący 
częściowo denną część lufy, blachę zamka, osłonę 
otworu spustowego oraz wąs będący przedłużeniem 
osłony otworu spustowego. Z a m e k  skałkowy 

typu francuskiego. Mosiężny kabłąk mocowany 
śrubą do półłoża. Tył kabłąka mocowany śrubą 
na styku wąsa i osłony otworu spustowego. Na 
płycie zamka, pod kurkiem, sygnatura S. ETIENE 
oraz litera T zwieńczona koroną. W półłożu kanał 
na stalowy pobojczyk. Kolba smukła, kuliście 
zakończona głowicą z mosiężnym kapturkiem, 
umocowanym dwoma stalowymi śrubami.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY, FRANCUSKI AN XIII W.

dł. całk. 335 mm, masa 1310 g, kaliber 17 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krót-
kim warkoczem, w części dennej ośmiogranna, 
lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do 
osady stalową śrubą na warkoczu oraz mosiężnym 
bączkiem w połowie długości lufy. Z a m e k  skał-
kowy typu francuskiego, z krzesiwem panewki, 
sprężyną krzesiwa, kurkiem z serduszkiem pod 
dolną szczęką. Blacha zamka z sygnaturą wytwórcy 
MreImpleDe Tulle oraz puncą odbioru inspektora 
– litera C zwieńczona gwiazdką, całość w owalu. 
Mosiężny kabłąk spustowy umocowany do stalowej, 

wydłużonej listwy osłaniającej gniazdo języka 
spustowego i śrubą do przedniego wąsa. Na wąsie 
punca odbiorcza – litera C zwieńczona gwiazdką. 
Analogiczna punca na listwie stanowiącej kontrbla-
chę. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże 
i kolba z jednolitego kawałka drewna orzechowego. 
Łoże sięgające połowy długości lufy, z wydrążonym 
kanałem na stalowy pobojczyk. Kolba smukła, kuli-
ście zakończona głowicą z mosiężnym kapturkiem, 
umocowanym dwoma stalowymi śrubami do kolby. 
Na kapturku punca odbioru – litera C zwieńczona 
gwiazdką.

cena wywoławcza: 5 500 zł



108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

137 
PISTOLET KAPISZONOWY PODRÓŻNY, BELGIA, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 200 mm, masa 395 g, kaliber 17 mm

L u f a  z damastu skuwanego, ośmiogranna, wkrę-
cana do komory zamka. Wewnątrz, u wylotu, cztery 
nacięcia do wkręcania lufy. Sygnowana w części 
dennej literami E/LG w owalu i gwiazdką oraz bitą 
literą O. Z a m e k  kapiszonowy, skrzynkowy. 
Język spustowy ukryty w grubości dolnej ścianki 
komory zamkowej, automatycznie wysuwający się 

podczas napinania kurka. Skrzynka mocowana 
do kolby śrubami na górnym i dolnym warkoczu. 
Płaszczyzny komory zamkowej dekorowane 
grawerowanym motywem roślinnym. Na części 
gwintowanej skrzynki zamka bita punca – litera M 
zwieńczona gwiazdką oraz TG zwieńczone koroną. 
Mechanizm zamka sprawny. Kolba drewniana, 
gładka, owalnie zakończona głowicą ze srebrnym, 
ozdobnym kapturkiem.

cena wywoławcza: 1 300 zł 

138 
PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, BELGIA, OK. 1800 R.

dł. całk. 175 mm, masa 280 g, kaliber 12 mm

L u f a  stalowa, okrągła, wkręcana do komory 
zamka, lekko zwężająca się ku wylotowi. Z a m e k 
skałkowy, skrzynkowy. Panewka umieszczona 
bezpośrednio nad lufą. W części gwintowanej 
skrzynki zamkowej bita sygnatura – w owalu 
litery E/LG i gwiazdka Luttich. Język spustowy 

ukryty w grubości dolnej ścianki komory spustowej, 
automatycznie wysuwający się podczas napinania 
kurka. Ścianki boczne dekorowane rytowanymi 
motywami roślinnymi. Mechanizm zamka sprawny. 
Kolba drewniana, owalnie zakończona, z bokami 
karbowanymi w drobną kratkę. Na grzbiecie 
owalna, srebrna plakietka.

cena wywoławcza: 1 100 zł
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PISTOLET KAPISZONOWY PODRÓŻNY, OK. 1850 R.

dał. całk. 130 mm, masa 95 g, kaliber 8 mm

L u f a  stalowa, okrągła, wkręcana do komory 
zamka. Wewnątrz, u wylotu, cztery nacięcia do 
wkręcania lufy. W części dennej i na odcinku 
gwintowanym komory zamka bite numeratory 
152. Z a m e k  kapiszonowy, skrzynkowy. Język 
spustowy ukryty w grubości dolnej ścianki komory 

spustowej, automatycznie wysuwający się podczas 
napinania kurka. Skrzynka mocowana do kolby 
śrubami na górnym i dolnym warkoczu. Płaszczy-
zny boczne i górna dekorowane grawerowanymi 
rozetami. Język spustowy zdobiony grawerowanymi 
motywami geometrycznymi i roślinnymi. Mecha-
nizm zamka sprawny. Kolba drewniana, gładka, 
z owalnie zakończoną głowicą.

cena wywoławcza: 1 200 zł

140
PISTOLET KAPISZONOWY FRANCUSKI – PODRÓŻNY, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 140 mm, masa 195 g, kaliber 12 mm

L u f a  stalowa, okrągła, wkręcana do korony zam-
kowej. Z a m e k  kapiszonowy, skrzynkowy. Spust 
ukryty w grubości dolnej ścianki komory zamkowej, 
automatycznie wysuwający się podczas napinania 
kurka. Kolba z drewna orzechowego, gładka, roz-
szerzająca się ku głowicy. Na wysokości warkocza 
zamka kolba dekorowana motywami kwiatowymi 
w płaskim reliefie. Na bocznych płaszczyznach 
zamka cyzelowane stalowe płytki z wizerunkami 

skaczącego konia w pejzażu oraz siedzącego psa 
nad upolowanym zającem. Po obu stronach płytek 
cyzelowane kwiaty słonecznika. Pokrywa języka 
spustowego zdobiona cyzelowanym ornamentem 
o charakterze arabeski, na który składają się wić 
roślinna oraz motywy rogu obfitości i kampanuli. 
W dolnej części lufy, przy komorze zamkowej, bita 
sygnatura wytwórcy – litery ELG w owalu zwieńczo-
nym koroną oraz Jouvel a Bordeaux – rusznikarza 
działającego w Bordeaux w l. 1815–1835.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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141
PISTOLET KAPISZONOWY, 
POŁ. XIX W.

dł. całk. 320 mm, masa 625 g, kaliber 17 mm

L u f a  stalowa, ośmiogranna, niegwintowana, 
wkręcana do korby zamkowej. Z a m e k  kapi-
szonowy, skrzynkowy. Spust osłonięty kabłąkiem. 
Kolba drewniana, łagodnie wygięta do dołu, typu 
workowatego, zespolona z mechanizmem zamka 
śrubą na osłonie otworu spustowego oraz dwoma 
śrubami na warkoczu skrzynki. Mechanizm zamka 
sprawny.

cena wywoławcza: 800 zł

142
PISTOLET KAPISZONOWY 
DWULUFOWY – PODRÓŻNY, 
POŁ. XIX W.

dł. całk. 200 mm, masa 430 g, kaliber 10 mm

L u f y stalowe, ośmiogranne, odkręcane specjal-
nym kluczem dla łatwiejszego ładowania. Wylot 
lufy ma do tego celu cztery nacięcia, często mylone 
z początkiem gwintu lufy. Z a m e k  kapiszono-
wy, skrzynkowy. Dwa języki spustowe osłonięte 
gładkim kabłąkiem. Lufy i zamek konstrukcyjnie 
zespolone, mocowane do gładkiej kolby od góry 
dwiema śrubami na warkoczu luf, od dołu śrubą na 
warkoczu kabłąka. Kolba z drewna orzechowego, 
gładka, w kształcie worka. Mechanizm zamka 
sprawny.

cena wywoławcza: 900 zł

143
PISTOLET KAPISZONOWY, 
PODRÓŻNY

dł. całk. 200 mm, kaliber 11 mm

L u f a  stalowa, ośmiogranna, sygnowana. 
Z a m e k  kapiszonowy, skrzynkowy. Mechanizm 
zamka niesprawny.

cena wywoławcza: 150 zł
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144
KRÓTKI KARABIN PRUSKI WZ 1809

dł. całk. 976 mm, masa 3495 g, kaliber 18 mm

L u f a  stalowa, okrągła, niegwintowana, lekko 
zwężająca się ku wylotowi. Na wysokości baterii 
ośmiogranna, z osadzoną szczerbinką, mocowana 
do osady śrubą na krótkim warkoczu oraz dwoma 
mosiężnymi bączkami. Bączek u wylotu szerszy 
z dwoma pierścieniami i otworem na wprowadzenie 
stalowego pobojczyka, sygnowanego numeratorem 
169. Na jednym pierścieniu podłużna muszka, 
stanowiąca wraz ze szczerbinką przyrządy celowni-
cze. Bączki mocowane zatrzaskami sprężynowymi, 
sygnowane numeratorem 169. Na bocznych fazach 
lufy sygnatury – numer 3022, monogram FR 
zwieńczony koroną, rok 1836, litera D, monogram 
FW zwieńczony koroną oraz numerator 169. 

Z a m e k  kapiszonowy. Stalowa płyta sygnowana 
napisem DANZIG, zwieńczonym koroną, poniżej 
data 1836. Kontrblacha mosiężna, mocowana 
dwoma śrubami, z wybitym numeratorem 169. 
Język spustowy osłonięty mosiężnym kabłąkiem 
z wąsami, sygnowanymi koroną i numeratorem 
169. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże sięga niemal wylotu lufy. 
W części ogonowej z kanałem, w części przedniej 
z rowkiem pod łożem na pobojczyk. Kolba smukła, 
z owalną dolną krawędzią z szyjką i wyraźnie 
zaznaczonym grzbietem. Kolba ze strzemiączkiem. 
Głowica zakończona metalową płytką z krótkim 
wąsem na grzbiecie. Wąs sygnowany literą gotycką, 
zwieńczoną koroną oraz numeratorem 169.

cena wywoławcza: 3 800 zł

145
REWOLWER KAPISZONOWY, AMERYKAŃSKI WZ 1851

dł. całk. 310 mm, masa 1045 g, kaliber 9 mm

L u f a  stalowa, ośmiogranna, gwintowana. 
Pod lufą przymocowany zaczepem sprężynowym 
tłok z dźwignią opartą na dwóch sworzniach, do 
mocowania nabojów w bębnie. Bęben – metalowy 
walec z sześcioma otworami równoległymi na 
naboje. Okładziny kolby drewniane, obwiedzione 
metalową taśmą zespoloną z kabłąkiem i korpusem. 
Na spodzie korpusu, w części dennej lufy oraz 
na kolbie bite numery 104637. Na zewnętrznej 
stronie wiązany monogram HL i numer 4112, na 

wewnętrznej 35 CAL. Na bębnie sygnatura Luttich 
(XIX w.) – litery ELG w owalu, zwieńczone koroną. 
Rewolwer w oryginalnej skórzanej kaburze.

Rewolwer skonstruowany przez Samuela Colta 
przed 1850 r. – system Colt Navy. Pierwotnie 
przeznaczony dla marynarki wojennej, ale popu-
larny także w wojskach lądowych. Powszechnie 
używany w czasie wojny secesyjnej w Stanach 
Zjednoczonych, także na wyposażeniu powstańców 
styczniowych.

cena wywoławcza: 1 400 zł
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146
MUNDUR PORUCZNIKA 
10 PUŁKU DRAGONÓW 
1 DYWIZJI PANCERNEJ

Kurtka typu french wzoru brytyjskiego, z tkaniny 
wełnianej, zapinana na cztery guziki z orłem w ko-
ronie PSZ na Zachodzie. Na kołnierzu proporczyki 
w barwach pułku, pomarańczowo-amarantowe 
z zieloną żyłką, z sukna. Naramienniki z metalo-
wymi gwiazdkami porucznika. Lewy naramiennik 
z czarnego sukna. Na lewym ramieniu czarny ba-
wełniany sznur, naszywka POLAND na czerwonej, 
sukiennej podkładce oraz naszywka 1 Dywizji Pan-
cernej, wykonana maszynowo z nici bawełnianej . 
Na prawym rękawie naszywka POLAND, poniżej 
oznaka honorowa nadana przez Radę Hrabstwa 
Lanark i Lorda Hamiltona of Dalzell, wykonana 
z sukna jasnogranatowego, na którym kontur 
tarczy herbowej księstwa. Nad lewą kieszenią 
odznaka za rany z nałożoną gwiazdką, pod nią 
baretki odznaczeń, m. in. Krzyż Walecznych (dwa 
razy), Krzyż Zasługi, Medal Wojska. Na kieszeni 
odznaki: pamiątkowe 10 Pułku Dragonów, pod nią 
24 Pułku Ułanów. Do munduru należy para spodni 
z materiału kurtki oraz pas z szelką naramienną, 
wzoru brytyjskiego.

cena wywoławcza: 4 000 zł



114 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

148
PROCHOWNICA, ANGLIA (?), 
OK. POŁ. XIX W.

miedź, mosiądz, stal; dł. 180 mm, szer. 85 mm, gł. 
30 mm

W kształcie spłaszczonej gruszki, dekoracja 
wytłaczana z jednej strony – armata na tle sztan-
darów, wyżej skrzyżowane karabiny. Delikatne 
wgniecenia.

cena wywoławcza: 500 zł

149
HEŁM NIEMIECKI MZ M16 

wys. 17 cm
blacha stalowa, po bokach dwa kominki wen-
tylacyjne

cena wywoławcza: 500 zł

147
ARMATA WIWATOWA
XVII/XVIII w.

żeliwo; dł. 37 cm, śr. pierścienia dennego 14 cm, śr. 
wylotu 8 cm, kaliber 50 mm

Lufa zwężająca się ku wylotowi, z jednym pierście-
niem. Sztuka denna zamknięta okrągłym, wysta-
jącym przydenkiem z kulistym uchwytem. Otwór 
zapału pomiędzy przydenkiem a pierścieniem. 
W połowie długości dwa czopy. Głowa lejkowato 
rozszerzona. Armata osadzona na drewnianej 
lawecie, której części zespolone stalowymi śrubami 
o kwadratowych łbach.

cena wywoławcza: 3 800 zł
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150
OSTROGI, AUSTRO-WĘGRY, 
TIMISOARA, 1836 R.

srebro pr. 13, masa 70 g

Kabłąk w kształcie strzemienia z ramionami 
zakończonymi otworem. Bodziec w postaci okrą-
głej blaszki ponacinanej promieniście. Na końcu 
ramion punca srebra i monogram złotnika F.K.

cena wywoławcza: 850 zł

151
OSTROGI, EUROPA VII W.

żelazo odlewane, kute; wym. 225 × 86 mm

Kabłąk w kształcie strzemienia, z ramionami 
zakończonymi elementami dekoracyjnymi 
w formie stylizowanych rzymskich emblematów 
legionowych, tworzących zaczep. Bodziec wraz 
z widełkami i siedmioramienną gwiazdą o długich, 
stożkowych promieniach, osadzony na ażurowej 
nasadzie. Całość w kształcie stylizowanego akantu 
przynitowana do kabłąka.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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152
TKANINA PAMIĄTKOWA 2 KORPUSU POLSKIEGO, EUROPA ZACH. 
L. 40. XX W.

wym. 175 × 76 cm

Brokatowa tkanina malowana, biała osnowa, złoty 
wątek w typie pasa kontuszowego. Wciąż tkaniny 
dwudzielny, białoczerwony, dekorowany w karpią 
łuskę, z nałożonymi odznakami pamiątkowymi 
i rozpoznawczymi 2. Korpusu Polskiego (wykaz 
poniżej). W bordiurze tarcze herbowe z odznakami 
rozpoznawczymi jednostek wojskowych. W głowie 
tkaniny 4 bukiety maków, nawiązujące do pieśni 
„Czerwone maki na Monte Cassino”, powstałej 
w nocy z 17 na 18 maja 1944 r., na kilka godzin 
przed zdobyciem klasztoru w siedzibie Teatru 
Żołnierza Polskiego przy 2. Korpusie Sił Zbrojnych 
w Campobasso. Autorem słów był Feliks Konarski, 
znany przed wojną śpiewak operetkowy i kom-
pozytor piosenek. U dołu doszyte złoto, delikatne 
frędzle wykonane z tkaniny brokatowej. Wykaz 
odznak pamiątkowych i rozpoznawczych 2. Kor-
pusu Polskiego w kolejności od góry do dołu i od 
strony lewej do prawej: 2. Korpus Polski, 2. Grupa 
Artylerii, 11. Pułk Artylerii Ciężkiej, 12. Pułk Ar-
tylerii Ciężkiej 2. Grupy Artylerii, Grupa Saperów 
2. Korpusu, 11. Batalion Łączności, 1. Batalion 

Saperów Kolejowych, 320. Kompania Transporto-
wa, 12. Kompania Geograficzna 2. Korpusu, znak 
Żandarmerii, 12. Pułk Artylerii Ciężkiej, 11. Pułk 
Artylerii Ciężkiej, 1. Batalion Saperów Kolejowych, 
320. Kompania Transportowa, Pamiątkowy Krzyż 
Monte Cassino, orzeł z profilu na postumencie, 
Krzyż Jerozolimski, Odznaka Rozpoznawcza 3. Dy-
wizji Strzelców Karpackich, 3. Dywizja Strzelców 
Karpackich, Odznaka Rozpoznawcza 5. Kresowej 
Dywizji Piechoty, 5. Kresowa Dywizja Piechoty, 
proporczyk biało-czerwony z palmami, 7. Pułk 
Ułanów Lubelskich 3. DSK, 6. Lwowska Brygada 
Strzelców 5. KDP, 4. Wołyńska Brygada Piechoty 
5. KDP, Odznaka Rozpoznawcza 2. Warszawskiej 
Dywizji Panc. II KP, 2. Warszawska Dywizja Pan-
cerna, Pułk Strzelców Konnych, 25. Pułk Ułanów 
Wielkopolskich, 5. Kresowy Batalion Ciężkich 
Karab. Maszynowych 5. KDP, 4. Pułk Pancerny 
„Skorpion”, 6. Pułk Pancerny „Dzieci Lwowskich”, 
7. Pułk Pancerny, 5. Kresowy Batalion Saperów 
5. KDP, Ułani Karpaccy, 1. Pułk Ułanów Krecho-
wieckich, 3. Pułk Ułanów Śląskich, Commando, 
15. Pułk Ułanów Poznańskich 5. KDP.

cena wywoławcza: 9 500 zł
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153
ODZNAKA OFICERSKA 
49. HUCULSKIEGO PUŁKU 
STRZELCÓW – KOŁOMYJA

srebro, emalia; wym. 39 × 39 mm

Odznaka srebrna w kształcie krzyża z promieniami 
między ramionami. Na górnym ramieniu, emalio-
wanym żłobkowo na czerwono, nałożona miniatura 
orła na tarczy amazonek. Boczne ramiona pokryte 
białą emalią z napisami CHORUPAŃ MŁAWA. 
Na dolnym ramieniu, pokrytym biało-granatowo-
-czerwoną emalią, nałożona miniatura odznaki 
18 DP. W środku odznaki liczba 49 na granatowej 
emalii, w otoku wieńca laurowego. Nakrętka 
W. Gontarczyk. Do odznaki przynależy Dyplom 
Honorowy nadania odznaki dnia 19 lipca 1929 r., 
podpisany przez zastępcę Dowódcy Pułku p. pułk. 
dypl. Stanisława Krzysika.

cena wywoławcza: 6 500 zł

154
ODZNAKA OFICERSKA 
11 PUŁKU PIECHOTY 
TARNOWSKIE GÓRY

srebro, emalia; wym. 37 × 37 mm

Odznakę stanowi srebrny, równoramienny krzyż 
z owalnie wyciętymi ramionami o zaokrąglonych 
końcach. Krzyż pokryty granatową emalią, krawę-
dzie srebrne. Na poziomych ramionach napis białą 
emalią 11. PP. Na krzyż nałożony srebrny orzeł 
państwowy. Nakrętka J. Michrowski.

cena wywoławcza: 3 000 zł
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155
ODZNAKA OFICERSKA 
19. PUŁKU WOŁYŃSKICH – 
OSTRÓG

srebro, emalia; wym. 51 × 51 mm

Odznaka w kształcie siedmioramiennej gwiazdy 
z nałożoną podkową. Na osi umieszczony pro-
porczyk z amarantową i białą emalią. Po bokach 
i u dołu proporczyka umieszczone, związane 
z tradycjami pułku, daty: 1918 , 1831, 1920. 
U dołu emaliowany herb województwa wołyń-
skiego. Na rewersie próba srebra 3 i litera W oraz 
inicjały JK –Jan Knedler. Nakrętka z numerem 
27, Jan Knedler.

cena wywoławcza: 7 000 zł

156
ODZNAKA NACZELNEGO 
DOWÓDZTWA WOJSKA 
POLSKIEGO – SZTAB 
GENERALNY 

srebro, emalia; wym. 41 × 41 mm

Odznaka srebrna w kształcie krzyża maltańskiego, 
pokrytego granatową emalią. Na ramiona nałożony 
pierścień, zdobiony liśćmi laurowymi, z napisem: 
NACZ-DOW-WP-SZT-GEN-1918–1921. W polu 
środkowym orzeł wsparty na dwóch skrzyżowa-
nych buławach marszałkowskich. Nakrętka J. 
Michrowski.

cena wywoławcza: 3 600 zł
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158
ODZNAKA 3 PAC – WILNO

wym. 23 × 23 mm
Odznaka dwuczęściowa. Na dwie lufy 

armatnie nałożony inicjał SB zwieńczony 
królewską koroną. Pod inicjałami cyfra 

i inicjały 3 Pułku Artylerii Ciężkiej. 

cena wywoławcza: 250 zł

157
KRZYŻ SREBRNY ORDERU WOJSKOWEGO 
VIRTUTI MILITARI V KL, 1923 R. 

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, okrągły medalion z Orłem Białym 
w koronie zamkniętej, otoczony wieńcem ze śladami zielonej emalii. Ramiona 
przy brzegach obwiedzione czarną emalią z napisem VIRTUTI MILITARI. Na 
odwrocie krzyża napis Honor i Ojczyzna w trójwierszu oraz rok ustanowienia 
orderu 1792. Wstążka morowana, oryginalna. U dołu pionowego ramienia 
wybity numer 6854 nadany 1 V 1933 r. Wacławowi Brzozowskiemu. Do 
krzyża należy legitymacja oraz miniatura.

cena wywoławcza: 3 000 zł

159
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
– MATURA 1927–1937 

WILNO

cena wywoławcza: 250 ZŁ

161
KRZYŻ SREBRNY ORDERU WOJSKOWEGO 
VIRTUTI MILITARI V KL, 1923 R. 

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, okrągły medalion z Orłem Białym 
w koronie zamkniętej, otoczony wieńcem ze śladami zielonej emalii. 
Ramiona przy brzegach obwiedzione czarną emalią z napisem VIRTUTI 
MILITARI. Na odwrocie krzyża napis Honor i Ojczyzna w trójwierszu 
oraz rok ustanowienia orderu 1792. Wstążka morowana, oryginalna. 
Prawdopodobnie wykonany przez firmę W. Krupskiego i J. Matulewicza 
w Warszawie. Na dolnym ramieniu krzyża wybity numer 5528; należał 
do Marcina Wróbla, kpr. 8. Bat. Saperów. 

cena wywoławcza: 1 800 zł

160
REPLIKA KRZYŻA SREBRNEGO 
ORDERU WOJSKOWEGO VIRTUTI 
MILITARI V KL, PRZED 1939 R.

Replika wykonywana nie tylko przez licznych grawerów w Pol-
sce, lecz również we Francji, Szwajcarii, Włoszech. Zamawiali 
je najczęściej odznaczani, by nosić je na co dzień, oszczędzając 
oryginał zaznaczony numeratorem. Ten egzemplarz wykonany 
jest z miedzi grubo srebrzonej, ze złoconym medalionem 
i emalią, w bardzo dobrym stanie.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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162
WISIOR-ODZNAKA 
PAMIĄTKOWA KOLEI 
WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ, 
1905 R.

srebro, emalia; wym. 39,5 × 22 mm

Odznaka dwustronna. Awers w kształcie uskrzy-
dlonego koła – emblematu kolejnictwa. Przestrzeń 
pomiędzy skrzydłami wypełniona ciemnoniebieską 
emalią z mottem „JEDNOŚCIĄ SILNI”.
Powyżej słońce z promieniami i uchwyt w kształcie 
głowy orła z nałożonym krzyżem i kółkiem do za-
wieszenia. Rewers w kształcie skrzydeł z nałożoną 
tarczą herbową, wypełnioną ciemnoczerwoną 
emalią na giloszu, z inskrypcją D.Ż.W.W oraz 
datą 15.VII.1905.
Do odznaki dołączona metalowa dewizka.

Odznaka upamiętnia rezolucję podjętą przez kole-
jarzy DŻWW (Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeń-
skiej) w dniu 14 lipca 1905 roku i przedstawioną 
Dyrektorowi Zarządu Kolei. Tekst rezolucji brzmi 
następująco: Ogół pracowników Kolei Warszawsko-
-Wiedeńskiej postanawia z dniem 15 lipca 1905r. 
wszelkie czynności i korespondencje służbowe bez 
ograniczeń i wyłączeń prowadzić tylko w języku 
polskim w mowie i piśmie. Zarazem żąda, ażeby 
wszelkie napisy informacyjne na kolei warszaw-
sko-wiedeńskiej były bezzwłocznie wprowadzone 
w języku polskim.

cena wywoławcza: 2 200 zł

163
ODZNAKA OFICERSKA  
6 PUŁKU ARTYLERII POLOWEJ 
– KRAKÓW

srebro, emalia; wym. 46 × 46 mm

Odznaka srebrna w kształcie krzyża o ściętych 
ramionach, pokrytych ciemnozieloną i czarną 
emalią z wpisanymi inicjałami i numerem 6 PAP. 
W środku krzyża herb Krakowa na niebieskiej 
emalii, otoczony wieńcem laurowym. Między 
ramionami skrzyżowane lufy armatnie. Na rewersie 
wybity numer 79. Nakrętka J. Trębacz.

cena wywoławcza: 3 600 zł
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165
ODZNAKA STRAŻY GRANICZNEJ

tombak srebrzony, emalia; wym. 51 × 35 mm

Odznakę stanowi owalny wieniec z liści 
laurowych i dębowych. Wewnątrz wieńca 
wkomponowany słup graniczny z emalii biało-
-czerwonej z nałożonym orłem państwowym 
w jego dolnej części. W górnej części napis: 
STRAŻ GRANICZNA na zielonej emalii. Nakręt-
ka Stanisław Reising, Warszawa.

cena wywoławcza: 600 zł

164
ODZNAKA KOMITETU 
WSPIERAJĄCEGO 
ZGROMADZENIE SIÓSTR 
MIŁOSIRDZIA ŚW. ELŻBIETY, 
ROSYJSKIEGO CZERWONEGO 
KRZYŻA, ROSJA, POCZ. XX W.

srebro pr. 84, emalia; wym. 41 × 25 mm

Odznaka w kształcie rombu z niekompletnym 
uchwytem. Awers ze znakiem czerwonego krzyża 
w czerwonej emalii i grawerowanym napisem 
w języku rosyjskim OBSZCZINA ŚW. ELIZAWIE-
TY. Rewers z grawerowanym napisem alfabetem 
rosyjskim P. V. Kulczyckiemu 1917. U dołu znaki 
złotnicze próby i cecha imienna złotnika LP.

cena wywoławcza: 120 zł

166
ODZNAKA HONOROWA 
„GWIAZDA GÓRNOŚLĄSKA”

tombak srebrzony, złocony, emalia; śr. 57 mm

Odznaka w kształcie ośmioramiennej, regularnej 
gwiazdy, z posrebrzanej i częściowo złoconej 
blachy, karbowanej promieniście. Na gwiazdę 
nałożony krzyż równoramienny, dekorowany 
błękitną i białą emalią. Na krzyżu umieszczony 
centralnie orzeł śląski bez korony, na którego 
piersi widnieje półksiężyc z krzyżykiem pośrod-
ku. Nakrętka z szeroką podkładką.

cena wywoławcza: 700 zł

168
ODZNAKA ZWIĄZKU 
GIMNASTYCZNEGO „SOKÓŁ”

tombak srebrzony; wym. 33 × 26 mm

Odznaka w kształcie półowalu, z centralnie 
umieszczonym sokołem, unoszącym się nad 
wieńcem laurowym, oraz przytrzymywaną 
przez ramiona atletów sztangą. W tle ukośna, 
biało-czerwona, emaliowana flaga. Na obwodzie 
napis: ZWIĄZEK TOWARZYSTW GIMNASTYCZ-
NYCH „SOKÓŁ” W POLSCE. Na rewersie numer 
2938, nakrętka.

cena wywoławcza: 280 zł

167
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
– 5. KRESOWEJ DYWIZJI 
PIECHOTY II KP PSZ/Z WE 
WŁOSZECH

srebro, emalia; wym. 42 × 40 mm

Odznakę stanowi krzyż w kształcie Orderu Virtuti 
Militari, z ramionami połączonymi krzyżem 
benedyktyńskim. Centralnie umieszczony 
emblemat dywizji – żubr, wykonany z brązu 
polerowanego, osadzony na tarczy emaliowanej 
w kolorze złotym, z brązowym otokiem. Na 
ramionach krzyża umieszczony numer i inicjały 
nazwy dywizji oraz znak rozpoznawczy 8. Armii 
Brytyjskiej. Na rewersie próba srebra 800. 
Nakrętka formy F. M. LORIOLI. MILANO-ROMA.

cena wywoławcza: 300 zł

169
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
5. KRESOWEJ DYWIZJI 
PIECHOTY II KP PSZ/Z  
WE WŁOSZECH

srebro, emalia; wym. 42 × 40 mm

Odznakę stanowi krzyż w kształcie Orderu Virtuti 
Militari, z ramionami połączonymi krzyżem 
benedyktyńskim. Centralnie umieszczony 
emblemat dywizji – żubr, wykonany z brązu 
polerowanego, osadzony na tarczy emaliowanej 
w kolorze złotym, z brązowym otokiem. Na 
ramionach krzyża umieszczony numer i inicjały 
nazwy dywizji oraz znak rozpoznawczy 8. Armii 
Brytyjskiej. Na rewersie próba srebra 800. 
Nakrętka formy F. M. LORIOLI. MILANO-ROMA. 
Do odznaki przynależna legitymacja.

cena wywoławcza: 450 zł
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171
ODZNAKA 2. GRUPY 
ARTYLERII

srebro; wym. 45 × 45 mm

Odznaka w kształcie krzyża benedyktyńskiego 
z nałożonym kolistym wieńcem laurowym. 
W centrum umieszczona syrenka i pocisk 
artyleryjski, skierowany do dołu i łączący się 
z oznaką 8. Armii Brytyjskiej. Całą przestrzeń 
koła wypełniają promienie imitujące wybuch 
pocisku. Na rewersie (na krzyżu i na wieńcu 
laurowym) próba srebra 800. Nakrętka F. M. 
Lorioli, Milano-Roma.

cena wywoławcza: 900 zł

170
ODZNAKA 1. I 2. MORSKIEGO 
BATALIONU STRZELCÓW 
WEJHEROWO – GDYNIA

tombak srebrzony; wym. 40 × 40 mm

Odznaka w kształcie stylizowanego krzyża; na 
skrzyżowaniu ramion umieszczona tarcza z sym-
bolicznym zarysem lądu i morza. Na tarczy 
widnieje pionowy miecz przedzielony mniejszą 
tarczką z orłem państwowym wz. 1927. 

cena wywoławcza: 3 200 zł

172
ODZNAKA 1. KORPUSU 
WSCHODNIEGO

srebro; wym. 39 × 23 mm

Odznaka srebrna w kształcie krzyża łacińskiego 
z nałożonym orłem strzeleckim, wspartym na 
dwóch skrzyżowanych szablach. Na tarczy 
amazonek numer i inicjały 1K. Nakrętka 
A. Tambelli.

cena wywoławcza: 400 zł

174
ODZNAKA OFICERSKIEJ 
SZKOŁY TOPOGRAFÓW 
W WARSZAWIE

srebro, emalia; wym. 41 × 41 mm

Odznakę stanowi owalny wieniec z liści 
laurowych i dębowych związanych wstęgą 
z nałożonym orłem stojącym na globusie. 
Odznaka dwuczęściowa, wykonana z tombaku 
srebrzonego i niebieskiej emalii. Nakrętka W. 
Gontarczyk, Warszawa.

cena wywoławcza: 2 200 zł

173
ODZNAKA ZA WILNO

srebro; wym. 30 × 30 mm

Odznaka w kształcie krzyża. Na skrzyżowaniu 
ramion sylwetka orła i litery JP przy szponach, 
poniżej napis WILNO WIELKANOC. Na 
poziomych ramionach data 1919. Na rewersie 
bity numer 437.

cena wywoławcza: 500 zł

175
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
„KRZYŻ LEGIONOWY”

srebro; wym. 41 × 41 mm

Odznaka w kształcie krzyża maltańskiego. Na 
pionowych ramionach litery L i P, na poziomych 
daty 1914 i 1918. Środek krzyża – litery JP 
w cienkim okręgu. Całość obwiedziona wieńcem 
z liści laurowych. Na rewersie punca JM –Józef 
Michrowski.

cena wywoławcza: 400 zł
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176
ZESTAW ODZNACZEŃ

Medal Pamiątkowy za Wojnę 
1918–1921, Krzyż Walecznych nr 

16280, Medal Wojska za Wojnę 
1939–1945

cena wywoławcza: 120 zł

177
MEDAL SREBRNY ZA 
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

cena wywoławcza: 50 zł

178
ZESTAW MINIATUREK 
WOJSKOWYCH

cena wywoławcza: 150 zł

179
ZESTAW PAMIĄTKOWY PO POR. ANDRZEJU HUBERCIE 
KASPRZYCKIM (1906–1979)

Absolwent Wyżej Szkoły Handlowej w Warszawie, 
Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Jarocinie, 
żołnierz września, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie, odznaczony Krzyżem Monte Cassino 
i innymi odznaczeniami. W skład zestawu wchodzą:
Świadectwo Dojrzałości wyd. przez Gimnazjum 
Państwowe im. Bolesława Prusa w Skierniewicach 
dn. 9 czerwca 1925 r., dokument poświadczający 
przyjęcie na studia w Wyższej Szkole Handlowej 
w Warszawie, wyd. we wrześniu 1925 r., dyplom 
ukończenia Wyższej Szkoły Handlowej w War-
szawie, wyd. 1 grudnia 1931 r., świadectwo 
ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty 
w Jarocinie z dn. 30 czerwca 1932 r., legitymacja 
Osobista nr 217/42, wyd. przez Dowództwo 
Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, wystawiona dn. 
15 lipca 1942 r., krzyż Monte Cassino i miniatura 
nr 46028, wstążka oryginalna, legitymacja wyd. 
14 marca 1945 r., rozkaz nr 63 z dn. 4 grudnia 
1945 r., nadający Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami 
oraz legitymacja z dn. 18 lipca 1947 r., uprawniają-
ca do noszenia go, odznaczenia brytyjskie The Star 
1939–1945 i The Italy Star, wstążki oryginalne, 
rozkaz z dn. 4 września 1945 r., nadający powyższe 
odznaczenia oraz zaświadczenia uprawniające do 
ich noszenia, rozkaz nr 29 z dn. 13 sierpnia, 

wyd. przez Dowódcę Oddziału Likwidacyjnego 
z podziękowaniem za wykonanie zadania, medal 
Wojska (bez wstążki), legitymacja nr 6624/181 
oraz Dodatek Personalny nr 4, będący załącznikiem 
do rozkazu nr 23/46 nadającego medal, brytyjskie 
odznaczenie War Medal 1939–1945, wstążka 
oryginalna z Zaświadczeniem z dn. 25 listopada 
1946 r., stwierdzającym prawo do noszenia meda-
lu, odznaka pamiątkowa 2 Korpusu z legitymacją 
wyd. 23 grudnia 1946 oraz Rozkazem nr 49 
nadającym odznakę, certyfikat z dn. 19 września 
1947 r. potwierdzający zdanie egzaminu z języka 
angielskiego, zaświadczenie o zakończeniu służby 
z dn. 30 grudnia 1947 r., legitymacja członkowska 
nr 1168 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, 
wyd. 1 stycznia 1948 r., Lower Certificate in 
English wyd. w czerwcu 1948 r. przez University 
of Cambridge, The Defence Medal, wstążka ory-
ginalna, zaświadczenie z dn. 27 stycznia 1949 
r. o zgłoszeniu na wyjazd do kraju na repatriację, 
zaświadczenie nr 129560 z dn. 19 kwietnia 1949 
r. wyd. przez Punkt Przyjęcia w Gdyni Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego o przybyciu do Polski, karta 
ze statku Batory z dn. 16 kwietnia 1949 r., menu 
pożegnalnego obiadu na Batorym z dn. 17 kwietnia 
1949 r.

cena wywoławcza: 500 zł
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180
MEDAL ZA USMIRENIJE 
POLSKOWO MIATIEŻA – ZA 
STŁUMIENIE POSLKIEGO 
BUNTU, 1865 R. 

brąz; śr. 28 mm

awers: herb Rosji, dwugłowy orzeł z carską 
koroną, trzymający w szponach berło i jabłko, 
na piersi herb Księstwa Moskiewskiego – tarcza 
z wizerunkiem św. Jerzego walczącego ze 
smokiem; rewers: daty 1863–1864, wzdłuż 
krawędzi napis Za usmirenije polskowo miatie-
ża; wstążka w barwach Imperium Rosyjskiego

cena wywoławcza: 650 zł

181
KRZYŻ ZASŁUGI Z MIECZAMI

srebro, emalia; wym. 40 × 40 mm

Odznaka w kształcie krzyża równoramiennego, 
zakończonego na rogach kulkami. Ramiona 
pokryte czerwoną emalią na giloszu, w obra-
mowaniu. Między ramionami pęki promieni. 
Pośrodku okrągła tarcza, otoczona dekoracyjną 
bordiurą, z literami RP na białej emalii. Dwa 
skrzyżowane ze sobą miecze, połączone 
pionową listewką z kółkiem w dolnej części do 
zawieszenia krzyża. W górnej większe kółko 
ozdobione liściem laurowym do zawieszenia 
wstążki. Rewers gładki, z głęboką puncą SPINK/
LONDON. Przy krzyżu wstążka amarantowa 
z jasnoniebieskimi paskami wzdłuż brzegu.

cena wywoławcza: 400 zł

182
KRZYŻ PAŃSTWOWY 
MONTE CASSINO PSZ/Z

Krzyż z legitymacją i numerem 22693

cena wywoławcza: 120 zł

183
MEDAL 3. MAJA

srebro; śr. 30 mm

Na awersie wizerunek orła w koronie, pod 
szponami dwa małe romby, pomiędzy nimi 
znak mennicy. W otoku napis RZECZPOSPO-
LITA POLSKA. Na rewersie napis 3 MAJ/1925, 
poniżej tłoczony numer egzemplarza 2673. 
Wstążka z poprzecznych pasków białych 
i czerwonych, złożona w trójkąt.

cena wywoławcza: 400 zł



126 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

186
PIERŚCIONEK PATRIOTYCZNY

stal, mosiądz; śr. 18 mm

Na stalowej obrączce umieszczony mosiężny 
orzeł, flankowany grawerowanym napisem: 
LEGIONY 16/VIII 1914 POLSKIE.

cena wywoławcza: 500 zł

184
PIERŚCIONEK PATRIOTYCZNY

srebro, śr. 16 mm

Centralnie umieszczony orzeł w owalnej tarczy, 
flankowany owalnymi tarczami z datami 1914, 
1916.

cena wywoławcza: 500 zł

185
PIERŚCIONEK PATRIOTYCZNY

stal; śr. 16 mm

Centralnie umieszczona data 1914 
w prostokącie, flankowana napisem LEGIONY 
POLSKIE.

cena wywoławcza: 500 zł

188
SPINKI DO MANKIETÓW, 
PRZED 1939 R.

srebro pr. 925, emalia, masa 22 g

cena wywoławcza: 500 zł

187
BRANSOLETA PAMIĄTKOWA, 
ŚLĄSK, OK. 1904 R.

dł. 210 mm, masa 30 g

Bransoleta z okazji ukończenia służby 
wojskowej. 3 Schlesisches Infanterie – Regiment 
nr 156 (156. Śląski Pułk Piechoty) stacjonował 
w Bytomiu i Tarnowskich Górach. D. R. G. 
M. – znak patentowy.

cena wywoławcza: 200 zł

189
DWA SYGNETY Z OKRESU 
WOJNY ROSYJSKO-
JAPOŃSKIEJ

cena wywoławcza: 150 zł
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192
BROSZKA/ZAPINKA 
PATRIOTYCZNA

stal, mosiądz, 25 × 23 mm
Broszka (zapinka) patriotyczna z tzw. herbem 
średnim (czyli bez berła i jabłka w szponach 
orła) Księstwa Warszawskiego (1807–1815). 
Owalna tarcza herbu zwieńczona koroną królew-
ską i otoczona wieńcem z gałązek palmowych. 

cena wywoławcza: 500 zł

cena wywoławcza: 500 zł

191
BROSZKA/ZAPINKA 
PATRIOTYCZNA

stal, mosiądz; śr. 27 mm
Broszka (zapinka) patriotyczna z tzw. 
herbem średnim Księstwa Warszawskiego 
(1807–1815). Owalna tarcza herbu zwieńczona 
koroną królewską i otoczona wieńcem z gałązek 
palmowych. 

cena wywoławcza: 500 zł

190
BROSZKA/ZAPINKA 

PATRIOTYCZNA

stal, mosiądz, 21 × 40 mm
Broszka (zapinka) patriotyczna z herbem 

Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz 
herbem rodowym Ciołek Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. 

cena wywoławcza: 500 zł

193
SYGNET, PRZED 1939 R.

srebro p. 925, emalia, m. 7,30 g

cena wywoławcza: 900 zł

194
SYGNET, PRZED 1939 R.

srebro p. 800, emalia, m. 10,58 g

cena wywoławcza: 900 zł

195
SYGNET, PRZED 1939 R.

srebro p. 800, tworzywo, m. 8,87 g

cena wywoławcza: 900 zł
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196
MEDAL Z OKAZJI 500-LECIA 
BITWY POD GRUNWALDEM

brąz; śr. 29 mm

Na awersie wizerunek króla Władysława Ja-
giełły i Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda, 
przedstawionych z profilu, oraz herby Polski 
i Litwy. U góry, wzdłuż krawędzi, napis: KRÓL 
WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO W. Ks. WITOLD. 
U dołu daty 1410–1910. Na rewersie 
przedstawienie dwóch rycerzy – polskiego, 
trzymającego chorągiew z orłem i litewskiego 
z tarczą z litewską Pogonią. Wokół krawędzi 
napis: W 500 ROCZNICĘ POGROMU 
KRZYŻAKÓW POD GRUNWALDEM.

cena wywoławcza: 160 zł

197
MEDAL ZA II MIEJSCE 

W 10 KM MARSZU, GOSTYNIN 
19.05.1930 R.

cena wywoławcza: 100 zł

198
MEDAL UPAMIĘTNIAJĄCY UNIĘ 
W HORODLE, 1861 R.

mosiądz; śr. 28 mm

awers: wizerunek króla Władysława Jagiełły 
z mieczem oraz królowej Jadwigi z krzyżem 
w dłoni, wokół napis POŁĄ: LITWY I RUSI 
Z KORONĄ ZA JAGIEŁŁY I JADWIGI, u dołu 
napis 2 PAŹ: 1413 W HORODLE; rewers: 
anioł trzymający tarcze z herbami Polski i Litwy, 
wyżej Matka Boska z Dzieciątkiem, wokół napis 
PIER: UNII BRAT: ROW: PRAW I SWOBÓD LIT: 
I RU: Z POLSKĄ, poniżej napis 10PAŹ: 1861 
W HORODLE 

cena wywoławcza: 200 zł
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200
PLAKIETA Z WIZERUNKIEM 
KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA
Fabryka Mintera, Warszawa, poł. XIX w. 

mosiądz patynowany; śr. 127 mm

W centrum półplastyczne popiersie króla 
ukazane z profilu; po prawej stronie napis 
KAZIMIERZ JAGIELLOŃ:, syn. u dołu NAKŁAD 
I ODLEW FAB. MINTERA

cena wywoławcza: 300 zł

199
PLAKIETA Z WIZERUNKIEM 
JANA III SOBIESKIEGO
J. Mirowski, Warszawa, XIX/XX w.

mosiądz patynowany; śr. 120 mm

W centrum półplastyczne popiersie króla 
ukazane z profilu; po lewej stronie napis JAN 
III SOBIESKI, sygn. p. d.: J MIROWSKI/
WARSZAWA

cena wywoławcza: 300 zł

201
PLAKIETA – POPIERSIE 
TADEUSZA KOŚCIUSZKI

cyna srebrzona; śr. 86 mm

cena wywoławcza: 70 zł

202
PLAKIETA Z MARSZAŁKIEM 
JÓZEFEM PIŁSUDSKIM

odlew metalowy; wys. 180 mm

Wizerunek Józefa Piłsudskiego z profilu, 
w czapce legionistów.

cena wywoławcza: 300 zł

203
MEDAL, 1930 R.

brąz, śr. 55 mm

Awers – popiersie Józefa Piłsudskiego, w otoku 
napis Marszałek Józef Piłsudski. Rewers – 
mapa Polski i napis MĘSTWEM ŻOŁNIERZA 
– WYSIŁKIEM NARODU – GENIUSZEM 
WODZA. U góry 1920–1930 18 X; sygn. 
J. Aumiller.

cena wywoławcza: 150 zł
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205
RYNGRAF PATRIOTYCZNY

srebro pr. 84, m. 15 g

Ryngraf patriotyczny w kształcie tarczy herbo-
wej, zdobionej techniką giloszowania z wybi-
janymi gwiazdkami. Do tarczy przytwierdzona 
druga tarcza z wizerunkiem orła jagiellońskiego 
z Matką Boską z Dzieciątkiem. 

cena wywoławcza: 250 zł

204
PLAKIETA HERBOWA

biały metal; 91 × 65 mm

Plakieta z herbem królewskim rodu Wittelsba-
chów – królów Bawarii. Przedstawiony kartusz 
herbowy wiąże się również z terenami dawnej 
Rzeczypospolitej; otóż elektor Bawarii, Maksymi-
lian III Józef Wittelsbach (1727–1777), w dniu 
9 czerwca 1747 r. w Monachium poślubił 
królewnę polską Marię Annę Wettyn (Wettin), 
córkę króla Polski Augusta III i Marii Józefy 
Habsburg.

cena wywoławcza: 250 zł

206
RYNGRAF PATRIOTYCZNY

biały metal; 73 × 58 mm

Ryngraf patriotyczny w kształcie tarczy 
herbowej z przedstawieniem orła. Do tarczy 
przytwierdzony wizerunek Marki Boskiej 
z Dzieciątkiem.

cena wywoławcza: 70 zł

208
PLAKIETA HERBOWA

mosiądz; 134 × 90 mm

Plakieta przedstawiająca kartusz herbowy 
z wizerunkiem jednego z wariantów herbu 
królewskiego Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
z dynastii Wazów. W tarczy herbowej w polu 
pierwszym i czwartym godło Polski (orzeł 
w koronie), w polu drugim i trzecim godło 
Litwy, tzw. Pogoń Litewska (rycerz z mieczem 
na koniu). W polu środkowym – godło Wazów 
(tzw. snopek Wazów). Kartusz otoczony 
łańcuchem Orderowym Orderu Złotego Runa.

cena wywoławcza: 450 zł

207
PAMIĄTKA OBCHODÓW 
500-LECIA BITWY POD 
GRUNWALDEM

srebro; wym. 23 × 23 mm

Plakieta kwadratowa, z zawieszeniem po 
przekątnej. Na awersie wizerunek króla 
Władysława Jagiełły, herby Polski i Litwy oraz 
napis WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO UR 1348 
UM 1434. Na rewersie napis PAMIĄTKA-
/Z OBCHODU/500 ROCZNICY/BITWY POD/
GRUNWALDEM/1410–1910. Na zawieszeniu 
znak imienny wytwórcy N.P.

cena wywoławcza: 180 zł

209
PLAKIETA Z OKAZJI 
100. ROCZNICY ŚMIERCI 
KS. JÓZEFA PONIATOWSKIEGO

srebro; wym. 18 × 29 mm  

Na awersie wizerunek księcia Józefa Ponia-
towskiego w dekoracyjnej ramce z napisem 
BÓG MI POWIERZYŁ – HONOR POLAKÓW 
– BOGU GO ODDAM. Na rewersie splecione 
dwie gałązki z liśćmi laurowymi, pomiędzy 
nimi daty 19.X./1813–1913. 

cena wywoławcza: 180 zł
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210
ZAWIESZKA W KSZTAŁCIE 
ORŁA, POLSKA, L. 30. XX W.

odlew mosiężny; wys. 100 mm, szer. 85 mm

Orzeł z koroną, trzymający w szponach dwa 
skrzyżowane miecze. Centralnie umieszczony 
wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

cena wywoławcza: 250 zł

211
PLAKIETA Z ORŁEM

mosiądz patynowany; 216 × 127 mm

Plastyczne przedstawienie orła 
w koronie: na odwrocie skrzydeł 

nieruchome koluszka do zamocowa-
nia łańcuszka.

cena wywoławcza: 600 zł

212
FIGURKA ORŁA

brąz, drewno; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

213
PARA PRZYCISKÓW W FORMIE 
FIGURKI ORŁA

mosiądz, drewno; wys. 9,5 cm 

cena wywoławcza: 500 zł
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215
SCYZORYK I KORKOCIĄG

dł. 78 mm
Ostrze sygnowane. Na jednej stronie 
podobizna Marszałka, po przeciwnej napis 
MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI.

cena wywoławcza: 60 zł

214
GWIZDEK POLICJI 
PAŃSTWOWEJ

mosiądz, dł. 80 mm
Na gwizdku napis: POLICJA/PAŃSTWOWA, 
zwieńczony wizerunkiem orła. Po przeciwnej 
stronie napis: UŻYCIE PRZEZ OSOBY NIENALE-
ŻĄCE DO POLICJI/WZBRONIONE. Przy gwizdku 
ogniwko, koluszko i karabińczyk z zawieszką.

cena wywoławcza: 150 zł

216
ZAWIESZKA DO BĘBNA, 
PRUSY, POCZ. XX W.

odlew mosiężny; wys. 135 mm

cena wywoławcza: 300 zł

217
ŻETONY Z KASYN 

OFICERSKICH – 5 SZT.

1 Mk 48 pp Stanisławów, 1 zł 9 p 
Ułanów Kraków, 1 zł Szkoła Żan-

darmerii Grudziądz, 50 gr 50 PSK 
Kowel, 20 gr 38 PS Lwów, Przemyśl

cena wywoławcza: 150 zł

219
KOMPAS WOJSKOWY

cena wywoławcza: 280 zł

218
ŻETON 5 ZŁ, 1 PAP 
LEGIONÓW, WILNO

cena wywoławcza: 90 zł
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220
KONSOLA Z PRZEDSTAWIENIEM 
ORŁA, XIX W.

brąz patynowany, drewno; wys. 41,5 cm
stalowa półka późniejsza

cena wywoławcza: 600 zł

221
PLAKIETA Z MARSZAŁKIEM 
JÓZEFEM PIŁSUDSKIM

odlew metalowy; wys. 13 mm, szer. 95 mm

Plakieta przedstawia Józefa Piłsudskiego z profilu, 
na tle sztandaru i gałązki oliwnej. Na odwrocie orzeł 
legionowy z tarczą amazonek oraz daty urodzin 
i śmierci 1867–1935.

cena wywoławcza: 200 zł

222
WIESZAK MYŚLIWSKI, L. 30 XX W.

wys. 32 cm, szer. 24,5 cm
Na drewnianej podstawie w kształcie tarczy herbowej 
osadzone dwa rogi koziołka, drewniana podkowa 
z płaskorzeźbionymi liśćmi dębu, dwoma haczykami oraz, 
w dolnej części, owalna mosiężna plakieta z polskim 
orłem w koronie, otoczonym napisem: STRAŻNIK 
ŁOWIECKI.

cena wywoławcza: 260 zł

223
PLAKIETA PATRIOTYCZNA, 
L. 30. XX W.

blacha mosiężna, wytłaczana, patynowana, 
27 × 27 cm
Centralnie umieszczony wizerunek Marszałka Józefa 
Piłsudskiego z profilu, przesłonięty sztandarem 
i gałązką liści laurowych, wokół których owoce 
winorośli.

cena wywoławcza: 280 zł
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225
ETUI

dł. 114 mm
Stylizowany orzeł i cyfra X. Poziomy napis 

P. W. K. 1929, pod nim POZNAŃ.

cena wywoławcza: 50 zł

224
SKARBONKA SKRZYNKOWA, 
OK. 1884 r.

drewno, okucia metalowe; wym. 15,5 × 27,5 × 16 cm

Wewnątrz tabliczka z dedykacją dla majora Boschke-
go z okazji 50-lecia służby w 8. Wschodniopruskim 
Pułku Obrony Terytorialnej nr 45 w Malborku (Dem 
Major Boschke/zum 50. Jährigen Dienstjubiläum/
gewidm…ercorps/des Landwehr, Batailions 
Marienburg/des Ostpreuss. Landw. Regts. No. 45/1. 
November 1884)

cena wywoławcza: 1 500 zł

226
Tablica pamiątkowa Lew Lucerny
k. XVIII w.

Wspomnienie pokonania gwardii szwajcarskiej 
w 1792 r. podczas szturmu na pałac Tuileries 
w czasie rewolucji francuskiej; na cześć 
poległych wykuto w skale w parku w Lucernie 
pomnik zaprojektowany przez Berthela 
Thorvaldsena; dąb, 41 × 48 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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227
PAPIEROŚNICA

srebro pr. 0,800, masa 115 g
Nagroda za I miejsce BIEGU ZA LISEM 24 v 36 

Motocyklowego Klubu Ż. J. Poznań.

cena wywoławcza: 500 zł

228
KASETKA GEN. JÓZEFA RYBAKA

mosiądz; 17 × 24 × 6,5 cm

Na zewnętrznej stronie dna kasety do przechowywania kart, wybita 
punca warsztatu rzemieślniczego; na wieku kasety wygrawerowany napis 
D.O.K.IX – 15.VIII.1924 (Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu 
nad Bugiem). W okresie międzywojennym Polska posiadała dziesięć D. 
O. K. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX mieściło się w Brześciu nad 
Bugiem. Nazywane był również „Poleskim Korpusem”, „Brzeskim 9. 
Okręgiem Wojskowym” lub „Nr 9 na Polesiu”. W 1935 r. na bazie D. O. 
K. IX sformowano Dowództwo Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, 
którą dowodził do 1939 r. gen. Franciszek Kleeberg. Dn. 19 lipca 1924 r. 
gen Józef Rybak został mianowany dowódcą D. O. K. IX.; po niecałym 
miesiącu 15 sierpnia 1924 r. otrzymał nominację na generała dywizji. 
Jest zatem wielce prawdopodobne, że kasetka była własnością gen. 
Józefa Rybaka, który otrzymał ją w prezencie od podwładnych D. O. K. 
IX, z okazji awansu na generała dywizji. Gen. Józef Rybak (1882–1953) 
przeszedł do Wojska Polskiego w randze pułkownika z armii Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego i był cenionym za poziom wykształcenia wojskowego, 
zdolności i czyny wojenne.

cena wywoławcza: 1 600 zł

229
TABAKIERA
Johann Henricus Hamer, 
Iserlohn, 2 poł. XVIII w.

mosiądz, miedź; wys. 25 mm, dł. 155 mm, szer. 
45 mm

Tabakiera w kształcie wydłużonego, prostopa-
dłościennego pudełka wyoblonego na krótszych 
bokach. Na pokrywie portret króla Prus Fryde-
ryka II w półpostaci, orzeł pruski i inskrypcje. 
Na podstawie sceny bitew pod Lobositz (1756), 
Pragą (1757), inskrypcje oraz dwa medaliony: 
popiersie Fryderyka II i pruski orzeł. Sygnowana 
na pokrywie i podstawie: J. H. HAMER FECIT 
oraz J. H. HAMER F.

cena wywoławcza: 1 500 zł
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230
SKARBONKA 

plater, wys. 87 mm
Skarbonka w formie budki strażniczej.

cena wywoławcza: 150 zł

231
FIGURKA NAPOLEONA  
NA COKOLE

mosiądz; wys. w podst. 12,5 cm; sygn.  
na cokole

cena wywoławcza: 280 zł

232
PLAKIETA Z NAPOLEONEM, 
2 POŁ. XIX W.

biskwit dwubarwny; śr. 55 mm

Okrągła plakieta z głową cesarza Napoleona 
z profilu z wieńcem laurowym w reliefie. Wokół 
napis: NAPOLEON EMP. ET ROI. – wg medalu 
bitwy pod Austerlitz z 1807 r.

cena wywoławcza: 800 zł

233
PUZDERKO, NORBLIN, 
WARSZAWA, XIX/XX w.

mosiądz srebrzony; dł. 77 mm, szer. 52 mm, 
wys. 22 mm

Puzderko owalne z pokrywą ozdobioną 
orzełkiem z koroną. W dnie wytłaczany napis 
NORBLIN & CO oraz numer 1688.

cena wywoławcza: 500 zł
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234
FIGURA NAPOLEONA 
PRZEKRACZAJĄCEGO ALPY
Scheibe-Alsbach, 1 poł. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne, złocenia; 
wys. 31,5 cm, wym. podstawy 19,5 × 12 cm
na postumencie sygnatura oraz symbol  
produkcyjny ; na podstawie obrazu  
J.L. Davida „Napoleon przekraczający  
przełęcz św. Bernarda”

cena wywoławcza: 1 400 zł

235
PARA KAŁAMARZY 

Z UCHWYTEM W FORMIE 
FIGURKI NAPOLEONA

mosiądz, marmur; wys. 12 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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236
ZESTAW 13 DOKUMENTÓW

Wśród dokumentów m. in. legitymacja Juliana Lotkow-
skiego, st. ułana 10 Pułku Strzelców Konnych, legitymacja 
Józefa Konieczko, plutonowego Pierwszego Pułku Sa-
mochodowego, zaświadczenie do noszenia odznaczeń 
brytyjskich kapitana Leonarda Łyczyńskiego.

cena wywoławcza: 250 zł

237
4 ZBIOROWE ZDJĘCIA 8. PSK

Szkoła Podoficerska 8. Pułku Strzelców Konnych – 1924 r.; 
wym. 173 × 230 mm
8 Pułk Strzelców Konnych Chełmno – Pomorze, 
fotografia z podpisem majora, kwiecień 1924 r.; 
wym. 118 × 179 mm oraz 114 × 170 mm
zdjęcie Szwadronu Zapasowego 8 PSK z dedykacją dla 
dowódcy majora – Włocławek 3.07.1927 r.;  
wym. 111 × 168 mm

cena wywoławcza: 500 zł 
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240
POCZTÓWKA PATRIOTYCZNA

litografia

cena wywoławcza: 60 zł

239
AKT NADANIA STOPNIA 

PORUCZNIKA

Warszawa-Zamek, 1937 r.
Wystawiony na nazwisko Hermana 
Wacława Cieślińskiego, podpisany 

przez Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego oraz Ministra Spraw 

Wojskowych gen. Tadeusza 
Kasprzyckiego

cena wywoławcza: 800 zł

238
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA 
SZKOŁY PODCHORĄŻYCH 
KAWALERII

Grudziądz, 1933 r.
Wystawione na nazwisko ppor. Hermana 
Wacława Cieślińskiego.

cena wywoławcza: 500 zł

241
WSPOMNIENIA POŚMIERTNE 

Po st. strzelcu Piotrze Maruda 
1919–23.08.1944 r., podpisane przez 

dowódcę 6. Batalionu Strzelców Konnych, 
mjra Różańskiego

cena wywoławcza: 100 zł
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242
ZESTAW 26 ZDJĘĆ

2 zdjęcia z obchodów 10-lecia Zjazdu Hallerczy-
ków w Toruniu 2.10.1927 r.
4 zdjęcia: obserwacja manewrów z 1920 r. 
przez attaché zagranicznych, gen. Sikorski 
wśród attaché, gen. Sosnkowski w rozmowie 
z gen. Gorandem, defilada po manewrach 
obserwowana przez attaché wojskowych państw 
zagranicznych
6 zdjęć 4 PAL w Inowrocławiu: Józef Piłsudski 
na statku Warszawa – 1920 r., promocja pod-
chorążych 3.03.1933 r., wkroczenie wojsk do 
Gniewu 27.01. 1920 r., Zbiorowe Dowództwo 
II Brygady Żandarmerii i inne

cena wywoławcza: 600 zł
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243
LEGITYMACJA I PISMO POLECAJĄCE

Legitymacja Władysławy Kuczkowskiej z Drugiej Szkoły 
Żeńskiej Komitetu Polskiego Pomocy Ofiarom Wojny 

w Moskwie, wydana 18.10.1915 r. Pismo polecające, 
z bardzo dobrą opinią, wystawione przez komisarza 

i komendanta w Skierniewicach, pułk. J. Bańkowskiego.

cena wywoławcza: 70 zł

244
PATENT OFICERSKI 

akwaforta, papier, 34 × 48,5 cm (odcisk)
sygn. l. d.: RYT JAN WOJNARSKI, p. d.: 
W. JASTRZĘBOWSKI
Patent oficerski nr 683/34 Jerzego Zbroi na stopień 
podporucznika w korpusie oficerów aeronautyki, 
wystawiony 11 sierpnia 1934 r. Podpisany przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego 
oraz Ministra Spraw Wojskowych Józefa Piłsudskiego.

cena wywoławcza: 1 900 zł

245
POCZTÓWKA MARYNARKA 

POLSKA – OBIAD NA 
TORPEDOWCU

Pocztówka wysłana 13.07.1926 r. do War-
szawy, ofrankowana znaczkiem Port Gdański, 

o nominale 10 gr.

cena wywoławcza: 180 zł
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246
8 KART Z PLANAMI I OPISEM WOJENNYCH 
WYDARZEŃ NA RÓŻNYCH FRONTACH OD 
26 LIPCA DO 2 SIERPNIA 1915 R. 

cena wywoławcza: 90 zł

247
ZBIÓR 61 KART Z MAPAMI I PLANAMI 
POŚWIĘCONY BITWOM I KAMPANIOM 
WOJSK NIEMIECKICH W CZASIE I WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Zbiór stanowi załącznik do 14-tomowej publikacji „Der 
Weltkrieg 1914 bis 1918”, Mittler & Sohn, Berlin 1925–1944

cena wywoławcza: 600 zł

248
2 KARTY Z PLANAMI OPERACJI WOJENNYCH 
ARMII NIEMIECKIEJ W CZASIE I WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Załącznik do publikacji „Schlachten des Weltkrieges”, wyd. Stalling, 
Oldenburg 1921–1930

cena wywoławcza: 70 zł 249
ZBIÓR 8 MAP I PLANÓW POŚWIĘCONYCH 
NIEMIECKIEMU TRANSPORTOWI 
KOLEJOWEMU W CZASIE I WOJNY 
ŚWIATOWEJ

Załącznik do publikacji „Das deutsche Feldeisenbahnwesen im 
Ersten Weltkrieg”, t. 1, wyd. E. S. Mittler & Sohn, Berlin 1928

cena wywoławcza: 180 zł
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250
FOTOGRAFIE – KARTY POCZTOWE 
Z L. 1916–1921 PISANE PRZEZ 
POR. ERWINA POZNAŃSKIEGO

Główną adresatką jest Wanda Poznańska. Kartki 
wysyłane z Dobromila i Birczy, Drogomyśla i Cieszyna, 
a także Nowego Jiczyna, Krakowa i Wilna. Edwin 
Poznański był porucznikiem 16. Pułku Strzelców 
i większość opisywanych zdjęć przedstawia zbiorowe lub 
pojedyncze fotografie tego pułku. Kartki zawierają treści 
o charakterze prywatnym i nie tylko. Przykładem jest 
tekst pisany w Dobromilu 23.09.1917 r. na fotografii 
z Birczy: (…) oczekujemy cali zdenerwowani dalszego 
rozkazu. Dokąd pójdziemy tego nie wiemy… czy tam 
jadę gdzie Zygmunt czy gdzie Rafał. Kartka pisana 
31.01.1919 r. w Drogomyślu: Patrol nasza, która dnia 
30.01.1919 w sile 13 ludzi ochotników, wypędziła 
żołnierzy Czeskich z karabinem maszynowym ze dworu 
„Dębina”, którzy chcieli podczas ataku z ich strony 
wziąć nas w ogień flankowy z lewej strony. Fotografia 
– kartka pocztowa przedstawia braci Erwina i Rafała 
Poznańskich w odmiennych mundurach wojskowych: 
Jest to niejako symbol połączenia wojsk braterskich to 
jest Hellerowego (Rafał) z Piłsudczykami (Erwin) dwa 
bratnie wojska jednej matki i jednej ojczyzny złączyły 
się teraz.

cena wywoławcza: 900 zł

251
Dziesięciolecie Odrodzenia Polskiej Siły 
Zbrojnej: 1918–1928

red. Henryka Mościckiego, Włodzimierza Dzwonkowskiego, 
Tadeusza Bałabarza
nakładem Tadeusza Złotnickiego, Warszawa 1928; 
560 strony; brak 3 stron, uszkodzona okładka

cena wywoławcza: 600 zł

252
Album Legjonów Polskich 

oprac. tekstu Wacław Lipiński
wyd. Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa 1933; 
353 strony; liczne fotografie, brak 10 stron, zabrudze-
nia okładki, przetarcia grzbietu, luźne strony

cena wywoławcza: 550 zł



I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
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obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
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nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK 
DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi 
obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub 
poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA MILITARIÓW (2)

Gdańsk, 22 kwietnia 2017 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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merie, Le Kepi Rouge, Paryż 2002

Broń i barwa niepodległej Polski 1918-1978: katalog wystawy, 
pod. red. B. Pietruszki, Elbląg, Muzeum w Elblągu 1978

Broń palna u Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty 
rusznikarskie i  sztyftarskie od XVII do XIX wieku, red. A. R. 
Chodyński, kat. wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, 
Malbork 2008

Царскосельский Арсенал. Сто предметов из собрания 
российских императоров, red. L. Bardovskaya, G. Weden-
sky, V. Fajbisovitch, Атлант, Sankt Petersburg 2000

Calamandrei C., Storia dell`Arma Bianca Italiana. Da Waterloo al 
Nuovo Millennio 1814-2000, Editoriale Olimpia, Florencja 1999

Федурин Д. А., Морские клинки, Атлант, Sankt Petersburg 
2007

Gabriel E., Säbel - Degen - Dolche: Die Seitenwaffen der österre-
ichisch-ungarischen Kriegsmarine, Neuer Wissenschaftlicher, 
Wiedeń 2001

Гатчинский арсенал: Сто предметов из собрания 
российских императоров, red. Yu. Yefinow, Атлант, Sankt 
Petersburg 2001

Kordziki. Kolekcja Henryka Jabłońskiego, Druk. Poligraficzna 
Spółdzielnia Pracy „GRYF”, Warszawa 1991

Królikiewicz T., Bagnety, Wydawnictwo Bellona Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 1997

Kwaśniewicz W., Leksykon dawnej broni palnej, Dom Wydaw-
niczy Bellona, Warszawa 2004

Кулинский А. Н., Русское хоподное оружие XVIII–XX вв., 
t. 1., „Atlant”, St. Petersburg 2001

Кулинский А. Н., Русское хоподное оружие XVIII–XX вв., 
t. 2., „Atlant”, St. Petersburg 2001

La Poudre Noire Gazette des armes, nr 25 mars 1975, Société 
d`Edition de Revue d`Armes, Asnières 1975.

Latour R. de, Broń: katalog zbiorów: Muzeum Narodowe w Kiel-
cach, Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1984

Lhoste J., Buigné J.-J., Armes blanches franҫaises. Symbolisme, 
inscriptions, marquages, fourbisseurs, manufactures, Seconde 
Édition revue et enrichie, Éditions du Portail, La Tour de 
Pin 1999

Lhoste J., Resek P., Les Sabres portés par l`Armée Franҫaise, 
Éditions du Portail, La Tour de Pin 2001

Oberleitner S., Polskie odznaczenia i niektóre wyróżnienia 
zaszczytne 1705-1990. Vademecum dla kolekcjonerów, t. 1., 
Kanion, Zielona Góra 1992

Ortner M. Ch., Mit blankem Sӓbel. Ӧsterreichisch-ungarische 
Blankwaffen von 1848 bis 1918, Heeresgeschichtlichen Mu-
seums Wien, wyd. Militaria, Wiedeń 2003

Pétard M., Des sabres et des épées. Troupes à Cheval – de 
Louis XIV à l`Empire. Tome premier, Éditions du Canonnier, 
Nantes 1999

Pétard M., Des sabres et des épées. Troupes à Cheval – de 
l`Empire à nos jours. Tome second, Éditions du Canonnier, 
Nantes 1999

Polak K., Leksykon broni japońskiej, Oficyna Wydawnicza 
RYTM, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2007

Przegląd broni białej. Od Kościuszki do Kościuszkowców, oprac. 
J. Pawliszak, Muzeum Zamkowe Malbork, Malbork 1974–1976

Sadowski L., Broń biała XVIII-XX wieku - katalog zbioru, Dru-
karnia AKAPIT, Lublin 2006

Sawicki Z., Wielechowski A., Odznaki Wojska Polskiego 
1918–1945. Katalog zbioru falerystycznego. Wojsko Polskie 
1918–1939. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Pantera Books, 
Warszawa 2007

Tonelli T., Uzbrojenie kawalerii napoleońskiej z uwzględnie-
niem Królestwa Włoch i Królestwa Neapolu, przeł. B. Mermer, 
Napoleon V, Oświęcim 2011

Windsheimer B. A., Me fecit Potzdam. Altpreußische Blankwaf-
fen des 18. Jahrunderts, Bissendorf, Biblio Verlag 2001

Zachuta L., Polska biała broń i jej producenci. Tom II/1. Firmy 
warszawskie, 2016

Zachuta L., Wojskowy temblak dystynkcyjny. Z historii opo-
rządzenia białej broni, Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, 
Kraków 1991

Żygulski Z. jun., Broń w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1975

Żygulski Z. jun., Broń wschodnia. Turcja, Persja, Indie, Japonia, 
Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983



Galeria Sopockiego Domu Aukcyjnego w Gdańsku, ul. Długa 2/3

 
redakcja katalogu: Agnieszka Chrzanowska 
 
opracowanie katalogu: Jacek Cieślak, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 
 
zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Natasza Szapańska 
 
opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka



11 MAJA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

Wlastimil Hofman (1881–1970), Portret dziewczynki, 1935 r. 

AUKCJA VARIA (17)



Tomasz Wawryczuk, Otwarta I, ceramika,  

wys. 26 cm

7 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 2 MAJA 2017 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



2 MAJA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Henryk Berlewi (1894 Warszawa – 1967 Paryż), Wesele żydowskie



CENA: 30 zł (z 5% VAT)

ISBN 978-83-65723-05-5

9 7 8 8 3 6 5 7 2 3 0 5 5

SO
P

O
C

K
I D

O
M

 A
U

K
C

YJN
Y 

A
U

K
C

JA
 M

ILITA
R

IÓ
W

 2
2

 K
W

IE
TN

IA
 2

0
1

7


