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Nowy Mercedes CLS.
Gotowy na romans.
Odświeżona kultowa sylwetka sprawi, że wstrzymasz oddech  
z zachwytu. Najnowocześniejsze technologie pozwolą lepiej  
cieszyć się z każdego kilometra podróży. Odkryj funkcję  
sterowania nastrojem wnętrza i przekonaj się, ile emocji  
może towarzyszyć jeździe nowym Mercedesem CLS.

CLS 350 d 4MATIC – zużycie paliwa (średnio) – 5,7 l/100 km, emisja CO2 (średnio) – 152 g/km.

BMG_MB_CLS_205x275.indd   1 2018-02-22   10:04:26



od 1990

w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

Gdańsk, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 14 kwietnia 2018 r.

poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

28 kwietnia (sobota) 2018, godz. 17.00

AUKCJA MILITARIÓW /3



fragment rysunku A. Kędzierskiego, poz. 31





fragment obrazu B. Gembarzewskiego 4 Pułk Ułanów 
pod Warszawą w roku 1831, poz. 30.
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„Za Naszą i Waszą Wolność”
 Hasło zrodzone w Powstaniu Listopadowym, 
w żołnierskim honorze przetrwało do dziś. W roku 
1831, po upadku powstania, wielu uczestników 
znalazło się na emigracji. Pośród korpusu oficer-
skiego trafił do Belgii, walczącej wówczas o swoją 
niepodległość, pułkownik Ignacy Skarbek-Kru-
szewski, jeden z organizatorów jazdy w belgijskiej 
armii. Tam, awansowany do stopnia generała, 
dotrwał do 20 lat w służbie, biorąc dymisję na 
skutek nalegań rosyjskich, żądających wydalenia 
z armii wszystkich oficerów polskich. Polska 
o tych i wielu innych żołnierzach walczących 
o wolność w różnych miejscach nie tylko Europy 
– pamiętała. Europa zapomniała o Polsce. Zapo-
mniała o odsieczy wiedeńskiej, zapomniała o roku 
1920, zapomniała z jaką liczebną siłą musiała 
walczyć osamotniona w roku 1939 armia polska. 
Zapomniała o Monte Cassino i tułaczym szlaku 
jakże wielu z nich. Polska pamięta i każdy polski 
kolekcjoner powinien pamiętać i utrwalać swą 
wiedzę w temacie kolekcjonerstwa, które należy 
do wiedzy historycznej, będąc jednym z tematów 
narodowej kultury. 
 Kolekcjonerstwo to nie tylko zbieranie przedmio-
tów, to bardzo często wiedza wyrastająca czasami 
ze zwykłego najpierw – zbieractwa. To ratowanie 
pamiątek wyrzucanych czasami na śmietnik. Nie 
możemy dopuścić do tego, aby kurz niepamięci 
pokrył naszą przeszłość. Wystarczy, aby niemalże 
dwustuletnia walka z Polską i polskością miała 
swoje triumfalne dni. Nie daliśmy się pokonać żad-
nemu z zaborców i okupantów. Na straży pamięci 
stanęła nie tylko dobrze uposażona arystokracja, 
fundując wspaniałe biblioteki i zbiory historycznych 
pamiątek, ale w obronie tożsamości narodowej 
stanęło jakże liczne ziemiaństwo w każdym dworze 
i dworku. W barbarzyński sposób niszczone przez 
nową formację władzy i szubieniczne prawo na 
przełomie XX wieku, zdumiewające jest, że jeszcze 
uchowały się rzeczy piękne i dla kultury narodowej 
niezwykle ważne w czasach zaborów, niszczenia i 
okradania po klęskach powstańczych. Zachęcam 
do sięgnięcia po dwutomowe dzieło Edwarda 
Chwalewika „Zbiory Polskie”, wydanego w 1926 
roku. Nie ma to oczywiście żadnego odniesienia 
do czasów obecnych. 
 Na aktualną, trzecią aukcję militariów organi-
zatorzy przygotowali wiele broni białej, głównie 
szable, których zgromadzono około 90 egzem-
plarzy. Kolekcjonerzy nastawieni na tematyczne 
powiększenie swoich zbiorów na pewno będą mogli 
coś dla siebie znaleźć. Jest dość duży przegląd 
szabel europejskich, począwszy od wieku XVI 
i XVII, a skończywszy na szablach z XX wieku. Są 

wśród nich szable rosyjskiej jazdy, które mogły brać 
udział w Powstaniu Listopadowym. Za posiadanie 
broni białej i palnej, szczególnie wojskowych wzo-
rów, po przegranych powstaniach trafiało się na 
Sybir i likwidowało wszystko, co miało materialne 
znaczenie. Zabierano rodzicom dzieci, które za 
wszelką cenę rusyfikowano lub germanizowano 
w zależności od obszaru zamieszkania aresztowa-
nego uczestnika powstania. Czas Wiosny Ludów 
i Powstania Styczniowego reprezentuje broń 
austriacka. Znalazły się również szable z Kaukazu 
z XIX w., które dały początek pierwszym wzorom 
szaszek w uzbrojeniu carskiej armii. Jest także broń 
szwedzka, angielska i oczywiście francuska, także 
z I Cesarstwa. Bardzo dobrze prezentuje się zbiór 
szabli polskich z XX w. – niemalże w komplecie 
i pośród nich jest również „Beliniacka” (oficera 
rosyjskiej jazdy) z orłem legionowym na kaptur-
ku. Chętnie widziana przez oficerów 1 i 2 pułku 
Jazdy Legionów. Skompletowano wiele temblaków 
i pasów oficerskich, w tym pas oficera huzarów 
pruskich, tzw. sznurowy, przerabiany srebrną nicią, 
z 1 poł. XIX w., roboty szmuklerskiej. Rzemiosło 
to już zapewne wymarło. Być może jeszcze gdzieś 
się zachowało (Francja) do renowacji obiektów 
dawnych, nie tylko militarnych. Jest również siodło 
jazdy polskiej wz 25, żołnierskie, z czaprakiem 
i sakwami. W podobnej do poprzedniej aukcji 
ilości, zgromadzono broń palną z egzemplarzem 
Le Page na czele. Bardzo ładny i polski zespół dzieł 
malarstwa o militarnej tematyce, również grafika, 
prezentują bardzo dobre nazwiska z Wojciechem 
i Jerzym Kossakami, Danielem Chodowieckim, 
Kamockim, Ajdukiewiczem, Janem Rosenem. 
Jest również rysowany portret Józefa Piłsudskiego 
roboty znakomitego ilustratora Apoloniusza Kę-
dzierskiego. Niezwykle rzadki jest niewielki zbiór 
perełek filatelistycznych z II wojny światowej i PSZ 
na Zachodzie. Są dwie flagi polskie II RP. Jest 
także bardzo rzadki Krzyż Rokitniański, a temat 
patriotycznej biżuterii zawarto w pierścieniach 
i sygnetach. Z miniatur jest Napoleon Bonaparte 
malowany na szkle.  Każdy przedmiot uratowany 
od zniszczenia i zapomnienia to ogromny sukces 
dla każdego kolekcjonera, a niezwykle trafne 
powiedzenie starszych kolekcjonerów, zawsze 
okazuje się być obecne tam, gdzie znajdują się 
kolekcjonerzy – „nigdy nie żałowałem, że coś ku-
piłem, ale zawsze żałowałem, że tego nie kupiłem” 

Bogdan Pietruszka
Prezes Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia 

Miłośników Dawnej Broni i Barwy
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1
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Zimowy patrol

olej, sklejka, 48,5 × 72 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 19…

cena wywoławcza: 17 000 zł •
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2
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Oddział kirasjerów przed 
atakiem, 1922 r.

olej, płótno, 57 × 67 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1922
obraz reprodukowany w kat. wystawy Kossakowie, 
PGS Sopot 2016, s. 156

cena wywoławcza: 28 000 zł •
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3
Jerzy Kossak 
(1889 Kraków – 1955 tamże)

Wizja Napoleona, 1921 r.

olej, płótno, 92 × 135 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1921

Analogiczne prace z 1923 i 1927 roku są repro-
dukowane w monografii Kazimierza Olszańskiego 
pod nr 55 i 56 (por. K. Olszański, Jerzy Kossak, 
Wrocław 1992).

cena wywoławcza: 46 000 zł •



9AUKCJA MILITARIÓW /3



10 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

4
Jan Rosen 
(1854 Warszawa – 1936 tamże)

Szkoła kawalerzysty, 1926 r.

gwasz, akwarela, tektura, 48 × 60 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Rosen 1926

na odwrocie napis ołówkiem: No 2 „Szkoła 
kawalerzysty”, na tekturze, zasłaniającej obraz po 
stronie wewnętrznej, odręczny napis ołówkiem: 
N7 „Nad Niemnem 1812”, na odwrocie oprawy 

nalepka z opisem piórem: Rosen Jan/Na straconą 
placówkę, gwasz; oryginalna, neoempirowa rama

Obraz przedstawia ośmiu kawalerzystów na ma-
neżu, ćwiczących jazdę konną. Ułani w strojach 
stajennych (ćwiczebnych) – kapota-lejbik, na gło-
wach furażerki z okresu Księstwa Warszawskiego.

cena wywoławcza: 19 000 zł
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5
Władysław Szerner jun. 
(1870 Szewenice – 1936 tamże)

Patrol kozacki

olej, deska, 50 × 39,5 cm
sygn. l. d.: Władysław Szerner jun.

cena wywoławcza: 22 000 zł
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7
Artysta nieokreślony 
(XX w.)

Szwoleżer polski w starciu 
z huzarem pruskim

olej, płótno, 58 × 46 cm
kopia obrazu Wojciecha Kossaka z 1914 r., o tym 
samym tytule, reprodukowanego w: K. Olszański, 
Wojciech Kossak, Kraków 1982, il. 141

cena wywoławcza: 1 800 zł

6
Tadeusz Kokietek 

(ur. 1920 r.)

Ułan na koniu, 1979 r.

akwarela, papier, 69 × 48,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Tadeusz Kokietek 79

cena wywoławcza: 4 400 zł •
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9
Czesław Wasilewski 

(1975 Warszawa – 1947 Łódź)

Ułan na koniu, 1927 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
36 × 29,5 cm

sygn. i dat. p. d.: Cz. Wasilewski/1927

cena wywoławcza: 4 500 zł

8
Antoni Trzeszczkowski 
(1902 Warszawa – 1974 tamże)

Oficer 1 Pułku Szwoleżerów-
Lansjerów Gwardii Cesarskiej 
w mundurze paradnym, 1946 r.

olej, tektura, 26 × 20 cm
sygn. i dat. p. d.: Szwagrowi/w dniu Imienin/
Trzeszczkowski/15.7.1946.-

cena wywoławcza: 3 400 zł •
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11
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Szkic umundurowania jeźdźca

tusz, akwarela, ołówek, papier, 25 × 12 cm
sygn. u dołu: St. Kamocki

cena wywoławcza: 1 200 zł

10
Stanisław Kamocki 

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Szkic umundurowania jeźdźca 
15. pułku ułanów Księstwa 

Warszawskiego, rękojeści 
szabli oraz szkic kaszkietu 

francuskiego

tusz, akwarela, papier, 19 × 16 cm
na odwrocie rękopis artysty

cena wywoławcza: 1 200 zł
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12
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Studia konia, torsu, 
trębacza armii, upadku  
z konia, ok. 1894 r.

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 28,5 × 37,5 cm
sygn. p. d.: St. Kamocki

cena wywoławcza: 1 200 zł

13
Stanisław Kamocki 

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Umundurowanie żołnierzy armii 
napoleońskiej, 1894 r.

tusz, akwarela, ołówek, papier, 19 × 16 cm
napis autorski l. d.: 28 Troco (?) 7. Płk./Ofic. 

Woltyż., p. d.: 28 Troco Pułk/Grenal
na odwrocie szkice czapki żołnierskiej

cena wywoławcza: 1 200 zł
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15
Jerzy R. Woźniak 

(XX w.)

Pułaski pod 
Częstochową

olej, płótno, 
59 × 79 cm

sygn. p. d.: Jerzy R. 
Woźniak

Obraz przedstawia gen. 
Kazimierza Pułaskiego 
u podnóża Jasnej Góry 
podczas obrony klasz-

toru przed wojskami 
gen. Iwana Drewicza 
w czasie Konfederacji 

Barskiej (1768–1772). 
Temat obrony klasztoru 

podejmowało wielu 
artystów, m. in. Józef 
Chełmoński i Juliusz 

Kossak.

cena wywoławcza: 
1 400 zł

14
Stanisław 
Bińkowski 
(1900–1978)

Poddanie 
bolszewików 
przed ułanami

olej, płótno, 
90 × 128 cm
praca ze spuścizny po 
artyście

cena wywoławcza: 
5 600 zł •
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17
Artysta 
nieokreślony 
(XIX w.)

Samosierra

olej, płótno, 
114,5 × 152 cm

Obraz, będący kopią ma-
lowidła Horacego Verneta 
(1789–1863), przedsta-
wia końcową fazę bitwy 
pod Samosierrą. W partii 
centralnej grupa jeźdź-
ców z dowódcą pułku 
szwoleżerów Wincentym 
Krasińskim 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 szwo-
leżerami.

cena wywoławcza: 
9 500 zł

16
H. Leuttenbach 

(XX w.)

Potyczka

olej, płótno, 
69 × 106 cm

sygn. p. d.: 
H. Leuttenbach

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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18
Hans Werner Schmidt 
(1859 Hamburg – 1950 Weimar)

Scena z wojny niemiecko-francuskiej 1870–1871, 1936 r.

olej, płótno, 78,5 × 152,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Hans W. Schmidt/Weimar 1936. 
Decb.

Malarz, ilustrator, rysownik i rytownik niemieckiego 
pochodzenia. Studia malarskie odbył w Akademii 
w Weimarze, które rozpoczął w 1879 roku. Był 
uczniem T. Hagena oraz A. Brendela. Malował 
pejzaże, zwłaszcza alpejskie, przede wszystkim 
jednak uprawiał malarstwo figuratywne. Osobnym 
rozdziałem w twórczości artysty są przedstawienia 
historycznych scen bitewnych, głównie związanych 
z historią Prus, które malował ze szczególnym 
znawstwem. W tych przedstawieniach zachwyca 

mnogość oddawanych szczegółów umundurowań 
oraz broni. Schmidt był autorem polichromii ścien-
nych i sufitowych w wielkiej sali w weimarskim 
ratuszu oraz w Petersburgu. W latach 30. XX wieku 
namalował dla właściciela winnicy Julius Kayser 
& Co. serię dwunastu obrazów, przedstawiających 
historie uprawy winorośli w rejonie Traben-Trarbach, 
które posłużyły później jako szablony do etykiet na 
butelki z winem oraz pocztówki. Był członkiem Al-
lgemeine Deutsche Kunstgenossenschaft. W 1949 
roku, z okazji 90-tych urodzin artysty, odbyła się 
specjalna wystawa jego prac w Alt-Weimarer Buch- 
und Kunststube Schaller.

cena wywoławcza: 16 000 zł
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19
Tadeusz Ajdukiewicz 
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Po bitwie, 1914 r.

olej, płótno, 30 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Ajdukiewicz/1914

cena wywoławcza: 18 000 zł
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20
Mina Loebell 
(1877–1956)

Cesarz Franciszek Józef, 1908 r.

olej, płótno, 125 × 71,5 cm
sygn. i dat. p. d.: M. Loebell 08

cena wywoławcza: 6 000 zł
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21
Daniel Chodowiecki 
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Portret konny Fryderyka II von Hohenzollern, ok. 1776 r.

olej, płyta miedziana, 19,5 × 13,5 cm
na odwrocie kartka z odręczną adnotacją w jęz. 
Angielskim, datująca obraz na rok 1760

Obraz przedstawia króla Prus Fryderyka II dosiada-
jącego wierzchowca o ciemnym umaszczeniu. Król 
przedstawiony jest w mundurze 1 batalionu pocz-
damskiej gwardii przybocznej. Do ciemnego surduta 
mundurowego ma przypiętą gwiazdę Orderu Orła 
Czarnego. Głowę przykrywa trójgraniasty kapelusz 

z kokardą. Tło neutralne, pozbawione sztafażu. 
Obraz jest studium poprzedzającym wykonanie na 
zlecenie Szwajcara Salomona Langdaldta gwaszu 
przedstawiającego króla w takim samym ujęciu. 
Prezentowana na aukcji praca jest wyjątkową rzad-
kością, znanych jest zaledwie kilkanaście olejnych 
prac wykonanych przez Daniela Chodowieckiego. 
Wszystkie miały podobne wymiary i były malowane 
na blasze miedzianej. W załączeniu opinia p. Kaliny 
Zabuskiej.

cena wywoławcza: 3 600 zł
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23
Władysław Walkiewicz 

(1833–1900)

Tadeusz Kościuszko

według Tytusa Maleszewskiego (1827–1898)
chromolitografia, papier, 43,5 × 31 cm 

(w świetle oprawy), opis pod kompozycją: 
WYKONAŁ NA KAMIENIU W. Walkiewicz, W LI-

TOGRAFII J. PLEWIŃSKIEGO/B. BUKATYŃSKI 
W WARSZAWIE, w obrębie kompozycji sygn. p. 

g.: T. Maleszewski

cena wywoławcza: 900 zł

22
Józef Kidoń 
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret Tadeusza Kościuszki

pastel, papier, 61 × 42 cm
sygn. l. d.: Kidoń

cena wywoławcza: 3 200 zł •
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24
Stanisław Chlebowski 
(1835 Pokutyńce – 1884 Kowanówko)

Portret oficera armii tureckiej

akwarela, papier, 25,8 × 16,6 cm
sygn. p. d.: St. Chlebowski
oryginalne skórzane etui

cena wywoławcza: 6 000 zł
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26
Leszek Piasecki 
(1928 Lwów – 
1990 Wiedeń)

Kirasjerzy

olej, deska, 27 × 40 cm
sygn. l. d.: L. Piasecki

cena wywoławcza: 
4000 zł •

25
Jerzy Kossak 

(1889 Kraków – 1955 tamże)

Odwrót Napoleona spod 
Moskwy, 1942 r.

olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1942

cena wywoławcza: 5 600 zł •
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27
Stanisław Kaczor Batowski 
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Jazłowiec

olej, płótno, 34,5 × 50,5 cm
sygn. p. d.: Jazłowiec S. Batowski

Obraz przedstawia zwycięską bitwę pod 
Jazłowcem, stoczoną w dniach 11–13 lipca 
1918 r. przez 14 Pułk Ułanów 4 Dywizji Strzel-
ców Polskich z wojskami Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej. Od dnia zwycięstwa pułk ten 
przyjął nazwę Ułanów Jazłowieckich i chwalebnie 
odznaczył się w wielu bitwach wojny polsko-bol-
szewickiej 1920 r., m.in. w bitwach pod Rokitną 
i Komarowem. Bitwy i epizody tej wojny były 
częstym tematem obrazów Stanisława Kaczora 
Batowskiego.

cena wywoławcza: 11 000 zł
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28
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Pogoń, 1939 r.

olej, płótno, 53 × 77 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1939

cena wywoławcza: 15 000 zł •
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29
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Trębacz, 1924 r.

olej, sklejka, 29,3 × 21,3 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/Paris 1924

„W maju 1923 r. Kossak został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim Orderu Polski Odrodzonej, 
a w sierpniu wyjechał do Francji na kilka miesięcy. 
Wykonał tam przede wszystkim Portret marszałka 
Ferdynanda Focha, wręczony portretowanemu 
w darze przez delegację polską (replikę wymalował 
dla Muzeum Narodowego w Warszawie), Portret 
konny gen. M. Weyganda i Gen. Carton de Wiatra 
(dwie wersje). Portretem Focha osiągnął niebywały 
sukces w Paryżu, o czym z entuzjazmem pisał do 
Krakowa: „naturalnie Komandoria Legii Honorowej 
dla mnie; nie mogą mi dać niższej klasy, bo jestem 
polskim komandorem”. Trzy dalsze prace: Portret 
małego Morawskiego i Antoniego Jechalskiego, 
wystawione na Salonie w Paryżu wiosną 1924 

r., spotkały się z bardzo pozytywnymi ocenami 
francuskiej krytyki artystycznej. Kossak został też 
przyjęty na członka Union Artistique. Uszczęśliwio-
ny pisał do rodziny: „Marzenie mojego życia jest 
faktem (…) zdobyłem Paryż bez blagi, bez reklamy, 
uczciwą pracą (…) a malarze najwięksi są przede 
mną chapeau bas”. (…) Jesienią 1924 r. znów był 
w Paryżu; namalował trzy konne obrazy rodu hr. 
Mielżyńskich, portrety konne Zofii Hammerlingowej 
oraz Ludwika Hamemrlinga z synkiem, wreszcie 
Portret własny z koniem. Z r. 1924 pochodzą 
jeszcze płótna: Kościuszko pod Racławicami (trzy 
wersje), Ułan i dziewczyna, Dwaj jeźdźcy, Punkt 
obserwacyjny pod wiatrakiem, Ułan i kowalowa, 
Portret konny Mariana Söhnela, Autoportret 
w stroju myśliwskim.” (K. Olszański Wojciech 
Kossak, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich 
1982, s. 37)

cena wywoławcza: 14 000 zł
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30
Bronisław Gembarzewski 
(1872 Petersburg – 1941 Warszawa)

4 Pułk Ułanów pod Warszawą w r. 1831.

akwarela, papier, 31 × 37 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: BG

Bronisław Gembarzewski był historykiem woj-
skowości oraz muzeologiem. Malarstwa uczył 
się m. in. u Wojciecha Gersona. Studiował na 
Akademii Petersburskiej, gdzie otrzymał srebrny 
medal. W 1894 lub 1895 roku został członkiem 
komisji Muzeum Narodowego, odpowiedzialnym za 
dział historyczno-wojskowy. Następne lata spędził 
w Paryżu, gdzie studiował na École des Beaux-
-Arts. W l. 1916–1936 był dyrektorem Muzeum 
Narodowego w Warszawie, a w l. 1920–1939 

Muzeum Wojska Polskiego, którego był projekto-
dawcą. Podczas II wojny światowej uwięziony na 
Pawiaku. Z jego inicjatywy powstało czasopismo 
„Broń i Barwa”. Stworzył niezliczone ilustracje do 
prac o tematyce wojskowej, charakteryzujące się 
autentyzmem i wiernością w odtworzeniu szczegó-
łów uzbrojenia i umundurowania. Większość jego 
prac została zniszczona w podczas wojny, jednak 
pozostałe wykorzystano w publikacji „Żołnierz 
polski. Ubiór, uzbrojenie i oporządzenie”, wydanej 
w 1960 r. Artysta współpracował z teatrem i fil-
mem, udzielając konsultacji kostiumologicznych.

cena wywoławcza: 6 200 zł
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31
Apoloniusz Kędzierski 
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Portret Naczelnego Wodza, Józefa Piłsudskiego, 1922 r.

ołówek, kredka, akwarela, 44,5 × 64 cm
sygn. p. d.: A. Kędzierski
na odwrocie l. g.: rok 1922

Portret rysowany na podstawie fotografii Józefa 
Piłsudskiego, wykonanej w warszawskim atelier 
Antoniego Gürtlera (czynnego w Warszawie przy 
ul. Nowy Świat 49 w latach 1913–1939). Foto-
grafia ta – z podpisem: Wódz Naczelny Wojska 
Polskiego Józef Piłsudski – znalazła się na okładce 
„Tygodnika Ilustrowanego” z dnia 9 sierpnia 1919 
(nr 32, s. 501). Zdjęcie było wzorem dla wielu póź-
niejszych medali, plakiet, podobizn (A. i A. Garliccy, 
Józef Piłsudski życie i legenda, Wyd. Sejmowe, 
Warszawa 1993, s. nlb. repr. 128).

Apoloniusz Kędzierski pierwsze lekcje malarstwa 
pobierał od Józefa Brandta, odwiedzając go w Oroń-

sku. Naukę kontynuował w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, zaś od 
1886 r. w akademii monachijskiej pod kierunkiem 
N. Gysisa. W roku 1889 osiadł w Warszawie. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a także do ugrupowania „Pro Arte”. Debiutował 
w roku 1882 w warszawskim TZSP. W następ-
nych latach wystawiał wiele zarówno w kraju, jak 
i za granicą, zdobywając medale i wyróżnienia, 
m.in. w Chicago, Paryżu, Lwowie. Interesowała 
go tematyka folklorystyczna; malował postacie 
w ludowych strojach, sceny z życia wiejskiego, 
pejzaże, martwe natury z kwiatami. Specjalizował 
się w technice akwareli, która począwszy od roku 
1919 niemal całkowicie zdominowała jego twór-
czość. Jednakowoż zajmował się także malarstwem 
monumentalnym  oraz wykonywał  ilustracje, 
m.in. dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”.

cena wywoławcza: 70 000 zł
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32
Tadeusz Korpal 

(1889–1977)

Śmierć Stefana Czarnieckiego

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier, 
70 × 100 cm

sygn. l. d.: T. Korpal

cena wywoławcza: 4 600 zł •

33
Stefan Pajączkowski 
(1900 Lwów – 1978 Edynburg)

Ułan na koniu

akwarela, karton, 42,5 × 31 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. l. d.: 1939 r./S. Pajączkowski.

cena wywoławcza: 450 zł •
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34
Eugeniusz Geppert 
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Atak kawalerii

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

cena wywoławcza: 9 500 zł •
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35
Wojciech Fangor 
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Orzeł nad Polską, 1957 r.

flamaster, papier, 40 × 51 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Fangor 57
na odwrocie napis ołówkiem: Orzeł nad 
Polską/W. Fangor

cena wywoławcza: 5 800 zł •

36
S. Hiller 

(XX w.)

Portret Marszałka  
 Piłsudskiego, 1933 r.

gwasz, papier, 27 × 20 cm
sygn. i dat. l. d.: S. HILLER, LONDYN, 1933.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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37
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Pojedynek

tusz lawowany, papier, 33 × 19,5 cm
sygn. l. d.: W. Kossak

Jak wiadomo z licznych listów Wojciecha Kossaka, 
malarz wielokrotnie się pojedynkował. Znany kobie-
ciarz, już we wczesnej młodości wdał się w romans 
w młodą mężatką w Wenecji. Pisała o tym również 
jego córka, Magdalena Samozwaniec: (...) para 
spotykała się ukradkiem w sypialni owej damy, 
chociaż tuż za drzwiami spał ponoć jej prawowity 
małżonek... Kochankowie rozstali się, niemniej 
jednak po kilku miesiącach hrabina urodziła 
dziecko tak podobne do Kossaka, że mówiło się 
o tym nawet „na salonach”. Dama prawdopodobnie 
pod presją wyrzutów sumienia (lub plotek) powie-
działa prawdę mężowi. Nie obyło się więc bez 
skandalu i wyzwania Kossaka na pojedynek. Trzeba 
było z tym jednak trochę poczekać, bo Kossak 
był jeszcze zbyt młody. Kochliwy artysta pewnie 
myślał, że jakoś mu się „upiekło” tym razem, 
a jednak po kilku latach, w Paryżu, gdzie wybrał 
się z niedawno poślubioną Marią z Kisielnickich 
(potrafiącą wybaczyć swemu mężowi niejedną taką 
historię), zjawili się dwaj sekundanci wysłani przez 
zranionego na honorze hrabiego. Pojedynek miał 

odbyć się w Lasku Bulońskim. Wystraszony Kossak 
zdawał sobie sprawę, kto będzie tu ofiarą, hrabia 
był ponoć świetnym myśliwym. Lecz odmówienie 
zadośćuczynienia groziło ogromną kompromitacją, 
nie było więc odwrotu. Na szczęście do tragedii nie 
dopuścił spowiednik, który oświadczył hrabiemu, 
że nie da mu rozgrzeszenia, jeśli ten nie zrezygnuje 
z zemsty. Chcąc nie chcąc, rozgoryczony i wście-
kły hrabia odrzucił broń na ziemię. (Magdalena 
Samozwaniec, Maria i Magdalena, Kraków 1956, 
cytowane za: Agnieszka Lisak, Miłość, Kobieta 
i małżeństwo w XIX w., Warszawa 2009).

Prezentowana praca to równie interesująca i nadal 
dosyć enigmatyczna historia pojedynku Wojciecha 
Kossaka z Włodzimierzem Kozłowskim. Ilustruje 
ona spór, którego przyczyną stało się zapewne 
poróżnienie przy alkoholu, na co wskazuje nama-
lowana w górnej części pracy postać bogini Temidy, 
trzymającej oprócz swych atrybutów (waga, miecz 
i opaska na głowie) intrygującą butelkę oraz scenka 
kłótni. Tym razem Kossak pojedynkował się na 
szpady z Włodzimierzem Kozłowskim. Towarzyszyli 
im hrabia Łoś i Kruszewski po stronie Kossaka oraz 
A. Fredro i Kożuchowski (?) po stronie przeciwnika. 

Zgodnie z kodeksem honorowym, szpady musiały 
mieć jednakową długość, a przed pojedynkiem 
klingi należało zdezynfekować tamponami. Walka 
na białą broń toczyła się do pierwszej, drugiej bądź 
trzeciej rany lub też do całkowitego obezwładnienia 
przeciwnika (por.: W. Boziewicz, Polski kodeks 
honorowy, 1919). Jak widać na obrazie, pojedynek 
zakończył się zwycięstwem Wojciecha Kossaka 
i szczęśliwym odjazdem bryczkami, co sugeruje 
dolna część kompozycji.

Zapewne była to jedna z wczesnych przygód 
Wojciecha Kossaka, mająca miejsce w ostatniej 
ćwierci XIX wieku, a sportretowani to najprawdo-
podobniej: Włodzimierz Kozłowski (1858–1917), 
polski prawnik, ekonomista, poseł do Sejmu 
Krajowego Galicji oraz Rady Państwa (od 1889 
r.), właściciel dóbr Zabłotce; Andrzej Maksymilian 
Fredro (1859–1898), wnuk Aleksandra Fredry, 
właściciel dóbr, literat, również kolega Wojciecha 
Kossaka z wojska; Kruszewski – w domniemaniu to 
Józef Skarbek Kruszewski (1856–1920), malarz za-
przyjaźniony z Wojciechem, absolwent krakowskiej 
SSP, twórca rysunków satyrycznych publikowanych 
m. in. w Ananasie i Nowościach Ilustrowanych.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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38
James Hopwood 

(ok. 1800–1850)

Portrety słynnych Polaków

sportretowani: Kazimierz Pułaski 
(wg Oleszkiewicza), Jan Henryk Dąbrowski 

(wg M. Stachowicza), Tadeusz Reytan 
(wg F. Smuglewicza), Albert Bogusławski 

(wg A. Brodowskiego)

staloryt, papier; wym. ok. 15,5 × 12,5 cm 
(wymiar każdej z grafik w świetle oprawy)

cena wywoławcza: 800 zł

39
Jan Kazimierz Dzieliński 
(1894 Lwów – 1955 Nowy Targ)

Braterstwo ognia

akwaforta, papier, 26,5 × 20 cm 
w św. passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: K. Dzieliński
opis. ołówkiem l. d.: Braterstwo ognia.

cena wywoławcza: 900 zł •
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41
Stanisław Prauss 

(1903–1997)

Powstańcy 1863 r., 1943 r.

ołówek, papier, 32 × 20 cm
sygn. i dat. p. d.: Prauss/1943

cena wywoławcza: 2 200 zł •

40
Stanisław Rejchan 
(1858–1919)

Ranny powstaniec

tusz lawowany, papier, 28 × 38 cm
sygn. l. d.: St. Rejchan

cena wywoławcza: 2 800 zł
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42
Formacje wojskowe armii saskiej

5 litografii pochodzących z pracy Darstellung 
der Königlich Sächsischen Armee nach ihren 
verschiedenen Waffengattungen, Friedrich Leopold 
Schubauer (1795–1852), lit. Joseph Trentensky 
(1792–1839) oraz August Kneisel (1830–1835 
akt.), wyd. Wiedeń oraz Lipsk

litografie barwne; wym. arkuszy 38 × 52 cm

Ingenieurs, Sappeurs, Pontoniers
sygn. l. d.: Fr. Schubauer n. d. Nad. gez. G. Schlick 
lith.; sygn. śr. d.: KOENIGLICH SAECHSISCHE 
ARMEE/No IV/Ingenieurs, Sappeurs, Pontoniers/
Herausgegeben von PIETRO DEL VECCHIO in 
Leipzig./Eigenthum des Verlegers.; sygn. p. d.: 
Steindr. v. A. Kneisel in Leipzig.

Fuss Artillerie mit Train
sygn. l. d.: F. Schubauer n. d. Nad. gez.; sygn. śr. d.: 
KOENIGLICH SAECHSISCHE ARMEE/No V/Fuss 
Artillerie mit Train./Herausgegeben von PIETRO 
DEL VECCHIO in Leipzig./Eigenthum des Verlegers.; 
sygn. p. d.: Lith. b. J. Trentsensky in Wien

Reitende Artillerie
sygn. l. d.: F. Schubauer n. d. Nad. gez.; sygn. 
śr. d.: KOENIGLICH SAECHSISCHE ARMEE/No 
VI/Reitende Artillerie./Herausgegeben von PIETRO 
DEL VECCHIO in Leipzig./Eigenthum des Verlegers.; 
sygn. p. d.: Lith. b. J. Trentsensky in Wien

Infanterie Garde Division
sygn. l. d.: Ferdin F. Schubauer n. d. Nad. gez.; 
sygn. śr. d.: KOENIGLICH SAECHSISCHE ARMEE/

No VII/Infanterie Garde Division./Herausgegeben 
von PIETRO DEL VECCHIO in Leipzig./Eigenthum 
des Verlegers.; sygn. p. d.: Lith. b. Jof. Trentsensky 
in Wien.

Linien Infanterie
sygn. l. d.: F. Schubauer n. d. Nad. gez.; sygn. 
śr. d.: KOENIGLICH SAECHSISCHE ARMEE/No VIII, 
Linien Infanterie/Herausgegeben von PIETRO DEL 
VECCHIO in Leipzig./Eigenthum des Verlegers.; 
sygn. p. d.: Lith. b. J. Trentsensky in Wien

G. Kraus (XIX w.)
Otto I, König von Griechenland mit Generalstab
sygn. p. d. na kamieniu: G. Kraus 1832

cena wywoławcza: 1 600 zł
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43
Petit 
(XIX/XX w.)

Żołnierz francuski z karabinem

olej, sklejka, 22 × 16 cm
sygn. l. d.: Petit

cena wywoławcza: 750 zł

44
Petit 

(XIX/XX w.)

Żołnierz francuski z szablą

olej, sklejka, 22 × 16 cm
sygn. p. d.: Petit

cena wywoławcza: 750 zł
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45
Francois Dequevauvillers 
(1745–1809)

Napoléon visite les Travaux du Siège 
De Dantzick, Dirigés le Maréchal le 
Febvre, le 9 Mai 1807.

Napoleon nadzorujący przygotowania do oblężenia 
Gdańska w 1807 roku,
według B. E. Swebacha, 1825 r.
miedzioryt kolorowany, wym. komp. 25 × 38 cm

cena wywoławcza: 700 zł

46
Napoleon a Vagram

Napoleon pod Wagram
litografia barwiona, papier, 21,8 × 29,8 cm 

w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 200 zł

47
Battaille D’Austerlitz (Campagne 
d’Allemagne)

Bitwa pod Austerlitz (Kampania Niemiecka), 
wyd. A Paris chez Lordereau

litografia barwiona, papier, 21,8 × 28,4 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 200 zł
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48
Pochód Lisowczyków

ryt. H. Droehmer według Józefa Brandta
akwaforta, papier, 32 × 54,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

49
Francois Dequevauvillers 
(1745–1809)

Napoléon visite les Travaux du Siège 
De Dantzick, Dirigés le Maréchal le 
Febvre, le 9 Mai 1807.

Napoleon nadzorujący przygotowania do oblężenia 
Gdańska w 1807 roku, według B. E. Swebacha, 1825 r.
miedzioryt, wym. komp. 25 × 38 cm

cena wywoławcza: 500 zł

50
La PSE Poniatowski appprend  

la mort de son Epoux

Księżna Poniatowska dowiaduje się o śmierci męża
(Błędny tytuł; książę Józef Poniatowski nie miał 

żony)
wyd. Fontana, Paryż, ok. 1800 r.

miedzioryt punktowy, papier, 24,5 × 33 cm (odcisk)

cena wywoławcza: 400 zł
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51
Antoni Miszewski 
(1891 Warszawa – 1957 Londyn)

Głowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1927 r.

brąz patynowany, wys. 44,5 cm , wys. całk. 65,5 cm
sygn. i dat. na odwrocie: 19AM27, na szyi znak 
odlewni: BR. ŁOPIEŃSCY/WARSZAWA

Antoni Miszewski, ps. Lubicz, kształcił się w Często-
chowie i Warszawie. We wczesnych latach wstąpił 
do PPS, by w 1906 r. wziąć udział w akcji bojowej. 
Więziony w Piotrkowie; po zwolnieniu emigrował 
do Paryża, gdzie kontynuował naukę. Studiował 
jednocześnie w Académie des Beaux-Arts oraz an-
tropologię na uniwersytecie. Po powrocie do Polski 
w 1914 r. wstąpił najpierw do I kompanii kadrowej, 
następnie zaś do Legionów Polskich, biorąc udział 
w kilku walkach. W roku 1917 został internowany. 
Po opuszczeniu obozu wstąpił do Wojska Polskiego. 
Brał udział w ofensywie kijowskiej w 1919 r. oraz 
w wojnie polsko-sowieckiej w 1920. Lata 20. to 
również okres pracy twórczej. Artysta prezentował 
swoje rzeźby m. in. w warszawskim TZSP w 1925 
i 1927 r. (m. in. Głowę Marszałka Piłsudkiego, 
brąz). W 1929 r. założył spółkę architektoniczną 
z Jerzym Putermanem-Sadłowskim, zaś w 1931 r. 
nauczał w szkole architektury w Warszawie. Na 
przełomie lat 20. i 30. wystawiał m. in. podczas 
Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 

w 1929 r., zdobywając srebrny medal, a także 
w warszawskim IPS oraz w Krakowie. W póź-
niejszych, 50. latach, twórczość swą prezentował 
również w Paryżu i Londynie. W okresie mię-
dzywojennym zrealizował wiele projektów rzeźb 
przeznaczonych dla obiektów publicznych, np. 
poczty oraz Dworca Morskiego w Gdyni, pomników, 
m. in. Józefa Piłsudskiego w Szkole Podchorążych 
Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, czy Legionów 
w Stanisławowie. W 1940 r. artysta zamieszkał 
na południu Francji, pracując w wywiadzie dla Pol-
skiego Rządu w Londynie, jednocześnie zajmując 
się pracą twórczą. W 1944 r. aresztowany przez 
gestapo i uwięziony w Lyonie. W 1945 r. osiadł 
w Londynie, poświęcając się rzeźbiarstwu. Z tego 
okresu pochodzi wiele rzeźb, portretów znanych 
osób, m. in. Ignacego Paderewskiego, marszałka 
Francji Philippe’a Petaina, Bernarda Shawa, 
Winstona Churchilla, Paula Valéry’ego, pomniki 
Fryderyka Chopina i Jana Matejki. Artysta był 
wielokrotnie uhonorowany za udział w walkach, m. 
in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti 
Militari w 1921 roku. Nagradzany był również za 
swoją twórczość artystyczną.

cena wywoławcza: 46 000 zł
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54
Stanisław Wysocki

Portret Marszałka Józefa 
Piłsudskiego

biskwit, technika mieszana, 12 × 8,7 cm
sygn.: St. Wysocki

cena wywoławcza: 900 zł

53
Artysta nieokreślony 
(XX w.)

Popiersie Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

gips, wys. 33 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

52
Plakieta z portretem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego

mosiądz patynowany, śr. 265 mm
Awers – wizerunek Józefa Piłsudskiego z profilu, 
sygn. J. Aumiller; rewers – inskrypcja NAKŁADEM 
TOWARZYSTWA POPIERANIA WYTWÓRCZOŚĆI 
POLSKIEJ W WARSZAWIE oraz znak Mennicy 
Państwowej.

Józef Aumiller (1892–1963) – polski medalier 
i rzeźbiarz, projektant znaczków pocztowych 
i monet. W latach 1907–1910 uczęszczał do 
Szkoły Sztuki Stosowanej, na kurs rysunku i rzeźby 
u L. Dymitrowicza, F. Rolińskiego, T. Skoniecznego. 
Kontynuował naukę w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Do roku 1925 pracował we własnej 
pracowni, tworząc płaskorzeźby, nagrobki, statuet-
ki, portrety oraz projekty dla przemysłu metalowego. 
W latach 1925–1939 był kierownikiem artystycz-
nym Mennicy Państwowej w Warszawie, gdzie 
zorganizował i prowadził dział medalierstwa. Od 
1951 r. profesor ASP w Warszawie. Wykonał liczne 
projekty monet i medali. Brał udział w wystawach 
TZSP, wystawach zagranicznych, m.in. w Nowym 
Jorku, Brukseli, Pradze, konkursach Związku 
Zawodowego Artystów Rzeźbiarzy, uzyskując 
wielokrotnie nagrody. Jego prace znajdują się 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, 
Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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55
Jakub Juszczyk 
(1893 Żegocina k. Bochni – 1945 tamże)

Płaskorzeźba o tematyce legionowej

drewno, 55 × 98 × 4 cm
na odwrocie dedykacja: Najukochańszemu 
Horążemu/Jozefowi Tesłarowi/wdziędzny 
Legionista/J. Juszczyk./Kraków dnia 22 lutego 
1918 r. (pisownia oryginalna)

Jakub Juszczyk – rzeźbiarz, którego twórczość 
oscylowała wokół tematyki legionowej. Pierwsze 
kroki w opracowywaniu materiału rzeźbiarskiego 
pobierał u ludowych artystów, snycerstwa uczył 
się również w Czechach i Tyrolu. Wykształcenie 
artystyczne z zakresu rzeźby zdobył natomiast 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pra-
cowni Konstantego Laszczki. W 1914 r. wstąpił 
do Legionów Polskich, zaś w 1918 r. w szeregi 
XI Pułku Ułanów Legionowych. Służbę wojskową 
pełnił do 1922 roku. Pobyt w wojsku miał znaczący 
wpływ na kształt jego dorobku artystycznego. 
Spod jego dłuta wychodziły pięknie opracowane 
płaskorzeźby przedstawiające fragmenty bitew, 
legionistów oraz dowódców. Rzeźbił również głowy 
kobiece o charakterze portretowym, stylistycznie 
ujawniające wpływ swojego profesora z czasów 
studenckich. Juszczyk jest również autorem wielu 
pomników upamiętniających poległych podczas 

bitew żołnierzy. Wykonywał również prace snycer-
skie dla kościołów.

Józef Andrzej Teslar (1889 Krzeszowice – 1961 
Dinard) – major Wojska Polskiego, poeta, publi-
cysta, tłumacz, brat malarza Antoniego Teslara. 
Odznaczony Krzyżem Niepodległości i czterokrotne 
Krzyżem Walecznych. W latach 1915–1917 chorą-
ży w Legionach Polskich, następnie oficer 4 Pułku 
Piechoty Legionów. W 1922 r. odkomenderowany 
do Francji, gdzie piastował stanowisko lektora 
języka polskiego w Wyższej Szkole Wojskowej. 
W 1935 r. został przeniesiony w stan spoczynku. 
Do czasu wybuchu II wojny światowej wykładał 
teorię wojskowości w Centre d’Études Polonaises 
w Paryżu, następnie był oficerem łącznikowym 
Naczelnego Dowództwa Armii Polskiej we Francji 
i w Wielkiej Brytanii. Od 1953 r. nauczał literatury 
polskiej na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie 
w Londynie. Jest autorem przekładu powieści 
Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy” na język fran-
cuski. Za swoje zasługi na polu literackim został 
odznaczony srebrnym Wawrzynem Akademickim 
Polskiej Akademii Literatury.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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58
Plakieta z wizerunkiem  
ks. Józefa Poniatowskiego
XIX/XX w.

brąz; dł. 16,5 cm

W centrum półplastyczny portret ks. J. Poniatow-
skiego, wokół napis: BÓG MI POWIERZYŁ HONOR 
POLAKÓW BOGU GO ODDAM oraz u góry napis 
Ks. J. PONIATOWSKI, u dołu daty: UR 1783 
+1813 r. Obramienie zwieńczone u góry tarczą 
z orzełkiem, po bokach wypisane miejscowości 
związane z bitwami, w których książę brał udział.

cena wywoławcza: 400 zł

56
David d’Angers 
(1788–1856)

Portret ks. Adama 
Czartoryskiego, 1838 r.

brąz, śr. 16,4 cm
sygn. i dat.: David 1838, na krawędzi napis: 
A. Czartoryski

cena wywoławcza: 1 500 zł

57
Miniatura z portretem 

Napoleona

szkło malowane na wewnętrznej stronie, 
mosiądz, 6 × 4 cm

cena wywoławcza: 950 zł
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59
Henryk Dmochowski
(1810 Zabłocie – 1863 Józefów)

Portret Stanisława Szumskiego

glina na desce, wym. całk. 53 × 40 cm
u dołu uszkodzony opis, na odwrocie wyblakła 
kartka ze słabo widocznym opisem

Praca reprodukowana w książce W walkach 
i więzieniach: pamiętniki z lat 1812–1848, wyd. 
Wilno 1871, jako własność St. Łopacińskiego 
(1851–1933), wnuka St. Szumskiego. Książka 
jest załącznikiem do płaskorzeźby. Stanisław 
Szumski (1790–1871) oficer armii napoleońskiej, 
adiutant w sztabie Joachima Murata, marszałka 
Napoleona, jednego z najlepszych dowódców 
kawalerii, marszałek szlachty wileńskiej, członek 
Komitetu Wileńskiego przygotowującego powstanie 
listopadowe, autor wspomnień z lat 1812–1848, 
zawartych w książce W walkach i więzieniach... 
Cytat z przedmowy:

Przeżycia wojenne młodego adiutanta w sztabie 
Murata, żywo przypominającego przygody Aleksan-
dra Fredry, opisane w jego słynnych „Trzy po trzy”, 

zajęcie Moskwy i tragiczny odwrót Wielkiej Armii, 
składają się na treść pierwszej części pamiętników. 
Następna obejmuje działalność autora w dobie 
powstania listopadowego, jako członka Komitetu 
wileńskiego przygotowującego akcję insurekcyjną, 
jego stosunki z młodzieżą akademicką, prowa-
dzoną przez Wincentego Pola, oraz z władzami 
rosyjskiemi. Sporo tutaj nowych przyczynków do 
dziejów r. 1830–31 na Litwie, z tej strony najmniej 
wyjaśnionych. Najważniejsza atoli część wspomnień 
Szumskiego dotyczy działań konspiracyjnych po 
roku 1831-ym, pozostających w związku ze sprzy-
siężeniem Szymona Konarskiego, oraz Jana Röhra. 
Charakterystyki działaczy, przedewszystkiem 
Konarskiego, następnie prześladowców rosyjskich, 
opisy więzień, podróży i pobytu w Rosji, składają 
się na zajmującą barwną opowieść.

Henryk Dmochowski, ps. Henry D. Saunders, dzia-
łacz politycznym, rzeźbiarz, urodził się w 1810 r. 
w Zabłociu, w powiecie Brasław. W 1830 r. ukoń-

czył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim. 
Po powstaniu listopadowym, w którym brał czynny 
udział pod wodzą płk. Józefa Zalewskiego, wyemi-
grował do Francji, gdzie nadal angażował się w ruch 
powstańczy. W 1833 r. aresztowany i w 1837 r. 
skazany przez władze austriackie na 5 lat w twierdzy 
Kufstein w Tyrolu. Tam podjął pierwsze próby 
rzeźbiarskie. Zwolniony w 1841 r. udał się do 
Francji, gdzie podjął naukę rzeźby w paryskiej 
Ecole des Beaux-Arts pod kierunkiem F. Rude’a. 
Autor licznych medalionów z wizerunkami znanych 
postaci, rzeźb i pomników. Od 1852 r. przebywał 
w Filadelfii i wystawiał w Pennsylvania Academy 
pod pseudonimem Henry D. Saunders. Wykonał 
tam mnóstwo medalionów i popiersi znanych 
polityków. Do kraju powrócił po amnestii w 1861 r. 
Początkowo mieszkał w Poznaniu, a od czerwca 
1861 r. w Wilnie. Atelier rzeźbiarza znajdowało się 
naprzeciwko katedry. Zginął 14.05.1863 r. w czasie 
walk powstańczych.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZABLA POLSKA PODOFICERA 
WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 975 mm, dł. szabli 875 mm, 
dł. głowni 745 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, 
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 640 g, 
masa szabli w pochwie 1160 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, ze 
śladami niklowania. Jelec krzyżowo-kabłąkowy 
z 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 dziewięcioma poprzecznymi karbami, 
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Długi, sięgający 
jelca kapturek zamocowany śrubą na głowicy 
i sztyftem do tylnego ramienia z wybitą od spodu 
cyfrą 5. G ł o w n i a  szlifowana w jedną bruzdę 
przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego 
pióra. Na progu wewnętrznym, pod nasadą, sy-
gnatura G. BOROWSKI/WARSZAWA. P o c h w a 
stalowa, z dwiema ryfkami z ruchomymi kolusz-
kami na grzbiecie. Pochwa w wielu miejscach ma 
wgniecenia, w dolnej partii, przy ostrodze, mocno 
skorodowana.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA 
BRONI PIESZYCH WZ 1917

dł. całk. w pochwie 960 mm, dł. szabli 940 mm, 
dł. głowni 815 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, 
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 780 g, 
masa szabli w pochwie 1415 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec prosty, krzyżowy, trójkabłąkowy, z wąsami 
w kształcie trójkątów. Tylne ramię jelca zwinięte 
ku głowni w płaską wolutę, przednie, załamane 
ku górze, tworzy kabłąk główny w kształcie pół-
strzemienia. Boczne, łukowato wygięte, łączą się 
w górnej części kabłąka głównego. Trzon rękojeści 
drewniany, ukośnie karbowany, oklejony czarną 
skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem 
mosiężnym. Kapturek u góry wykrojony w formie 
tarczy, zwęża się ku dołowi, sięgając jelca. Ozdo-
biony wytłoczonym orłem w koronie na tarczy 
amazonek, mocowany sztyftem w tylnym ramieniu 
oraz nakrętką w formie rozety na trzpieniu głowni. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, niklowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifo-
wana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą 
długiego, obosiecznego pióra z ością. Na wysokości 
brzuśca obustronna, trawiona dekoracja w postaci 
motywów geometrycznych. Grzbiet zdobiony 
ornamentem wici roślinnej. Sztych symetryczny. 
Na progu zewnętrznym, pod nasadą, sygnatura 
CARL EICKHORN/WAFENFABRIK/SOLINGEN. 
P o c h w a  stalowa, polerowana, niklowana, 
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na 
grzbiecie. Żłobiona szyjka mocowana do płaszcza 
pochwy dwiema śrubkami. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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SZABLA ROSYJSKA JAZDY 
LEKKIEJ WZ 1827

dł. całk. szabli w pochwie 1053 mm, dł. szabli 
1010 mm, dł. głowni 872 mm, szer. głowni u na-
sady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa 
szabli 1200 g, masa szabli w pochwie 2510 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
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. Dwa kabłąki boczne biegną łukiem 
po obu stronach zewnętrznego wąsa i łączą się 
w górnej części z kabłąkiem głównym. Trzon ręko-
jeści drewniany, oplatany sznurkiem dla uzyskania 
karbów i oklejony czarną skórą. Uchwyt połączony 
z trzpieniem jednym nitem z mosiężnymi główkami 
w kształcie oliwek. Długi kapturek z pogrubionym 
denkiem o owalnym kształcie tworzy głowicę 
z nadlanym wypukłym migdałem do zakuwania 
trzpienia głowni. Dołem trzon z kapturkiem, 
uchwycony sztyftem w otworze jelca. Przedni 
kabłąk na stronie zewnętrznej, pośrodku swej 
krzywizny, posiada trzy sygnatury ujęte kolistym 
obramieniem 1, H, G z lat 1820–1840. Na 
wewnętrznym wąsie wygrawerowane 1г E: N: 30. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, z umiarkowa-
ną krzywizną, profilowaną szeroką bruzdą na obu 
płazach. Szlif bruzdy sięga krótkiego, obosiecznego 
pióra. Sztych w linii grzbietu. Pod nasadą, tuż 
pod jelcem, na zewnętrznej stronie sygnatura 
AST – zapewne niemieckiego majstra. Poniżej 
sygnatury odbiorcze M3, AG, φ. Na grzbiecie 
naniesiona ozdobną cyrylicą cecha fabryczna, 
miejscowość, miesiąc, rok, Zlatoust, grudzień 
1825 roku. P o c h w a  żelazna z drewnianymi 
wodzidłami wewnątrz. Kołnierz szyjki pogrubiony 
z profilowanym wlotem do szabli i uskokiem na 
obwodzie dla wąsów jelca. Kołnierz mocowany 
śrubką na grzbiecie. Dwie ryfki, szeroko rozstawio-
ne (pierwsza wersja rozstawu ryfek), z ogniwkami 
pośrednimi do kółek dla troczenia szabli. Na dole 
asymetryczna ostroga.

Szabla wz 27 jest wierną kopią szabli francuskiej 
jazdy lekkiej wz AN XI. Pierwsze egzemplarze sza-
bli wz 27 powstały już w roku 1824 i budziły duże 
zainteresowanie wyższych oficerów. Prezentowany 
na aukcji egzemplarz z datownikiem 1825 uznany 
jest w literaturze jako jedna z pierwszych wersji 
tego wzoru.

cena wywoławcza: 15 000 zł
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SZABLA ROSYJSKA JAZDY 
LEKKIEJ WZ 1809

dł. całk. szabli w pochwie 1032 mm, dł. szabli 
1010 mm, dł. głowni 865 mm, szer. głowni 
u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 980 g, masa szabli w pochwie 1985 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa żelazna 
z prostym jelcem, trójkabłąkowa. Kabłąk główny 
prostopadły do jelca, łukiem dochodzący do 
głowicy, z prostokątną szczeliną dla wiązania 
temblaka. Prosty jelec i przedni kabłąk o prze-
kroju płaskownika. Tarczka od strony wewnętrznej 
w kształcie półeliptycznym, zawinięta ku górze. 
Tylne ramię jelca, lekko pochylone do grzbietu 
głowni, zakończone zwiniętym na okrągło płaskim 
jelcem. Dwa kabłąki zewnętrzne łukowato, wygięte 
skuwane w górnej części kabłąka przedniego. 
Trzon rękojeści drewniany, oplatany sznurkiem 
i oklejony czarną skórą, nakryty kapturkiem 
z płaskim denkiem w kształcie migdała oraz 
podkładką romboidalną do zakuwania trzpienia 
głowni. Dołem, trzon z kapturkiem uchwycony 
pierścieniem przy jelcu. G ł o w n i a  stalowa, po-
lerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, profilowana 
w bardzo szeroką bruzdę na obu płazach, biegnącą 
od nasady aż do krótkiego, obosiecznego pióra. 
Sztych w linii grzbietu. P o c h w a  żelazna, pła-
ska na grzbiecie, z szyjką z szerokim, nakładanym 
na pochwę kołnierzem. Ogniwka z podkładką 
i kółkami do troków. Ostroga asymetryczna, na 
brzuścu dłuższa i dołem szersza, na grzbiecie 
węższa i równoległa do zarysu pochwy.

Szabla jest wierną kopią szabli jazdy lekkiej Bawa-
rii wz 1788. Utworzone po Kongresie Wiedeńskim 
Królestwo Polskie wyposażyło Wojsko Polskie nie 
tylko szablami zebranymi z pól bitewnych (głównie 
francuskimi AN IX, AN XI), ale i wyniesionymi 
z warszawskiego Arsenału, głównie rosyjskimi wz 
1809, 1817, 1827.

cena wywoławcza: 15 000 zł
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SZABLA HUSARSKA 
WĘGIERSKO-POLSKA, 
XVII/XVIII W.

dł. całk. szabli w pochwie 1000 mm, dł. szabli 
990 mm, dł. głowni 859 mm, szer. głowni u na-
sady 38 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa 
szabli 672,9 g, masa szabli w pochwie 960 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa żelazna. Jelec 
prosty, krzyżowy, z ością długości 162 mm, 
wąsami z ością i paluchem obrączkowym, przy-
nitowanym do wewnętrznego wąsa. Wszystkie 
elementy dekorowane drobnymi, rytowanymi 
motywami. Górne wąsy zanitowane. Trzon ręko-
jeści drewniany, owinięty sznurkiem i oklejony 
czarną skórą, formowany w szesnaście karbów 
poprzecznych. Głowica przykryta wypukłym, 
migdałowym kapturkiem z ozdobnie wyciętym, 
sięgającym połowy trzonu warkoczem. Oba 
elementy dekorowane motywem kwiatowym. Kap-
turek zanitowany trzpieniem głowni. G ł o w n i a 
europejska, stalowa, o niewielkiej krzywiźnie, 
obustronnie szlifowana w płytką, szeroką bruzdę 
i głębszą bruzdeczkę przygrzbietową. Poczynając 
od nasady, bruzdy sięgają długiego, obosiecznego 
pióra. Sztych asymetryczny z pazurem. P o c h w a 
z łubek drewnianych, obciągnięta czarną skórą 
poszytą od strony wewnętrznej. Okucia pochwy 
z kutego żelaza. Szyjka wycięta w rodzaj wazonów, 
z wyprofilowanymi gniazdami na wąsy, zdobiona 
rytowanymi motywami roślinnymi. Dwie podwójne 
ryfki z ogniwkami i ruchomymi koluszkami od 
strony grzbietowej. Trzewik płasko zakończony, bez 
ostrogi, z wyciętymi okienkami po obu stronach, 
mocowany do płaszcza pochwy przez ścisk 
górnego pierścienia.

Ten typ szabli od czasów króla Stefana Batorego 
rozpowszechnił się w Polsce; używany był do 
ubioru narodowego szlachty, żupana, delii lub 
ferezji oraz czapki zwanej magierką. W wojsku 
stosowana była w formacjach jezdnych, w husarii, 
a także w piechocie przez hajduków. Szable te 
spotykane zarówno na rynku antykwarycznym, 
jak i w zbiorach muzealnych rzadko posiadają 
pochwę. Obecność jej jest zatem dużym atutem 
prezentowanego tu egzemplarza. Atest – prof. Zdzi-
sław Żygulski jun.

cena wywoławcza: 22 000 zł
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SZABLA HUSARSKA 
WĘGIERSKO-POLSKA, 
XVII/XVIII W.

dł. całk. szabli w pochwie 987 mm, dł. szabli 
962 mm, dł. głowni 817 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szabli 799 g, masa szabli w pochwie 1119 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna. 
Jelec prosty, krzyżowy, z wąsami. Końce ramion 
jelca rozszerzone i przycięte w rozwarty kąt. Na 
wewnętrznym wąsie paluch obrączkowy. Trzon 
rękojeści drewniany, gęsto obciągnięty czarną 
skórą, wielokrotnie poziomo karbowany, trzykrot-
nie przenitowany. Pochylona do przodu głowica 
przykryta naparstkowym kapturkiem, połączonym 
łańcuszkiem z przednim ramieniem jelca. G ł o w -
n i a  europejska, z kutego żelaza. Obustronnie 
szlifowana w jedną, średniej szerokości bruzdę 
przygrzbietową na długości brzuśca. Na zastawie, 
obustronnie, rytowana kompozycja literowo-sym-
boliczna i roślinna. Nieco zatarte, lecz widoczne: 
IHS (In hoc signo-vinces – W tym znaku zwycię-
żysz) – hasło przyjęte przez cesarza Konstantyna 
w 312 r. w walce o tron, legalizującego wiarę 
chrześcijańską. Między literami serce, z którego 
wyrasta krzyż, a nad nim splot kwiatów. Pióro 
obosieczne, sztych w linii grzbietu. P o c h w a 
z łubek drewnianych, obciągnięta czarną skórą 
poszytą na grzbiecie. Okucia mosiężne. Dwie ryfki 
ozdobnie wykrojone, z „okienkami” po zewnętrznej 
stronie i żelaznymi, ruchomymi koluszkami. Trze-
wik płasko zakończony, wysoki, z „okienkami” po 
obu stronach, umocowany do płaszcza pochwy. 
Atest – prof. Zdzisław Żygulski jun.

cena wywoławcza: 22 000 zł
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SZABLA PRUSKA OFICERA 
KAWALERII WZ 1852/79

dł. całk. szabli w pochwie 1060 mm, dł. szabli 
1007 mm, dł. głowni 875 mm, szer. głowni 
u nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, 
masa szabli 865 g, masa szabli w pochwie 
z temblakiem 1390 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, stalowa, oprawa 
koszowa. Jelec tarczowo-trójkabłąkowy. Tarcze 
wewnętrzna i zewnętrzna perforowane w orna-
menty geometryczne, montowane na zawiasach. 
Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, 
owinięty imitacją jaszczura i opleciony dwoma po-
dwójnie skręconymi drutami. Długi, obły kapturek 
z policzkami dołem mocowany pierścieniem, górą 
nitowany trzpieniem głowni. W policzkach kap-
turka nit poprzeczny, mocujący dodatkowo trzon. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o znikomej 
krzywiźnie, piórowa. Płazy obustronnie płaskie, 
klinowe, grzbiet o przekroju okrągłym. Pióro 
długie, obosieczne, z wystającą asymetryczną 
ością. Na długości brzuśca oba płazy pokryte 
bardzo bogatą ornamentyką: panopliami, festo-
nami i arabeską. Na wewnętrznym progu, pod 
nasadą, bite numeratory wojskowe 10.TB.1/113. 
P o c h w a  stalowa, polerowana, z dwiema 
ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Szyjka z dławikiem mocowana w płaszczu 
pochwy śrubą, na wewnętrznej stronie. Pochwa 
zakończona asymetryczną ostrogą. Pod szyjką, 
na wewnętrznej stronie, powtórzone numeratory 
wojskowe 10.TB.1/113. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 4 200 zł
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PAŁASZ PRUSKI OFIECRA 
KIRASJERÓW WZ 1819

dł. całk. pałasza w pochwie 1043 mm, dł. pałasza 
1013 mm, dł. głowni 873 mm, szer. głowni u na-
sady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa 
pałasza 990 g, masa pałasza w pochwie 1850 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
tarczowo-kabłąkowa. Tarcza jelca, o zgeometry-
zowanym kształcie elipsy, z prostymi i wyciętymi 
półkolami narożników. Kabłąk główny, dochodzący 
łukiem do głowicy, z głęboką bruzdą. Kabłąki bocz-
ne o płaskim, owalnym przekroju. Trzon rękojeści 
drewniany, poprzecznie karbowany, lakierowany na 
czarno i opleciony skręconym drutem mosiężnym, 
dołem uchwycony pierścieniem. Krótki kapturek, 
profilowany mocnym zgrubieniem u góry, rozdwo-
jony w swej dolnej krawędzi przykrywającej trzon. 
Kapturek nitowany trzpieniem głowni. Od spodu 
na tarczy jeleca sygnatury F.ME.G.VI.75./43.
WS&C. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
prosta. Obustronnie szlifowana w dwie jednakowe 
bruzdy, biegnące od nasady aż do symetrycznego 
sztychu. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
lutowana mosiądzem na brzuścu, z dwiema 
ryfkami, z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Szyjka z dławikiem mocowana w płaszczu pochwy 
dwoma śrubami, na grzbiecie i brzuścu. Pochwa 
zakończona symetryczną ostrogą. Przy pałaszu 
temblak oficerski.

cena wywoławcza: 4 800 zł
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PAŁASZ FRANCUSKI OFICERA 
DRAGONÓW WZ 1854

dł. całk. szabli w pochwie 1120 mm, dł. szabli 
1085 mm, dł. głowni 924 mm, szer. głowni u na-
sady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa 
szabli 1340 g, masa szabli w pochwie 1940 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec tarczowy, czterokabłąkowy. Tarcza od strony 
grzbietu lekko zawinięta ku głowni, ozdobiona 
palmetą, od strony siecznej zwężająca się, łu-
kowato zagięta, zakończona zaczepem, tworzy 
kabłąk główny. Trzy kabłąki boczne dekorowane 
na zewnątrz palmetą, biegną łukowato wygięte od 
zewnętrznej strony tarczy i łączą się z kabłąkiem 
głównym w jego górnej części. Trzon rękojeści 
z ciemnej masy, ukośnie karbowany i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Krótki 
kapturek mocujący kabłąk i trzon, zanitowany od 
góry trzpieniem głowni. Wzdłuż dolnej krawędzi 
kapturka występuje dekoracja w postaci uliścionej 
łodygi z centralnie wkomponowanym kwiatem 
od strony grzbietu. Na wewnętrznej stronie 
kabłąka punce odbiorcze: litera F w owalu i litera 
e zwieńczona gwiazdką. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, o przekroju klinowym. Szlifowana 
obustronnie w dwie szerokie i głębokie bruzdy na 
całej długości płazów. Krótkie, obosieczne pióro 
z mocno wystającą ością. Sztych symetryczny. Na 
zewnętrznym progu, pod nasadą, bite punce od-
biorcze – litera F w owalu oraz litera S zwieńczona 
gwiazdką w owalu. Na grzbiecie napis Mre Impale 

de Chatt Avril 1866 Dragon Mle 1854. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z jedną ryfką z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie. Szyjka mocowana do 
płaszcza pochwy nitem od strony wewnętrznej. 
Pochwa zakończona symetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 6 200 zł
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SZABLA FRANCUSKA OFICERA 
PIECHOTY WZ 1855

dł. całk. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 
920 mm, dł. głowni 770 mm, szer. głowni u na-
sady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa 
szabli 860 g, masa szabli w pochwie z pasem 
i rapciami 1585 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
tarczowy z kabłąkiem. Tarcza w części zewnętrznej 
zdobiona ażurem roślinnym. Tylna część tarczy 
zakończona zwiniętą, zdobioną wolutą. Kabłąk 
w górnej części ze szczeliną na temblak, połączony 
zaczepem z kapturkiem. Trzon z czarnej masy, 
poprzecznie karbowany i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Kapturek krótki, 
zdobiony bordiurą o wątku roślinnym, nitowany 
u góry trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, 
o znikomej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w jedną szeroką bruzdę i bruzdeczkę przygrzbie-
tową na całej długości, z asymetryczną ością. 
Sztych symetryczny. Na zewnętrznym płazie, tuż 
pod nasadą, bite sygnatury: litera R w owalu, 
litera R zwieńczona gwiazdką w rombie. Na płazie 
wewnętrznym, pod nasadą, bita w prostokącie: 
PREVEL a PARIS/8 RUE DE RICHELIEU. Na 
grzbiecie napis: Mre d`armes de Chatt Avril 1877 
o. d`Infrie Mle 1855. P o c h w a  stalowa, polero-
wana, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami 
na grzbiecie pochwy. Szyjka mocowana w płaszczu 
pochwy śrubą po stronie wewnętrznej. Pochwa 
zakończona asymetryczną ostrogą. Przy szabli 
temblak, rapcie, pas.

W szable tego wzoru uzbrojeni byli oficerowie 
piechoty Błękitnej Armii Gen. Hallera we Francji 
podczas I Wojny Światowej.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA 
BRONI PIESZYCH WZ 1921/22

dł. całk. szabli w pochwie 895 mm, dł. szabli 
852 mm, dł. głowni 724 mm, szer. głowni u na-
sady 25 mm, gr. grzbietu u nasady 4 mm, masa 
szabli 540 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i żabką 1106 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z 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 
rękojeści drewniany, z dziesięcioma poprzeczny-
mi karbami, oklejony czarną skórą i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi, 
sięgający jelca kapturek, zamocowany śrubą na 
głowicy i sztyftem do tylnego ramienia jelca. 
Od spodu, na tym ramieniu, wybita cyfra 3. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, niklowana, 
o znikomej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą długie-
go, obosiecznego pióra. Sztych asymetryczny. Na 
płazie zewnętrznym trawione: orzeł w koronie oraz 
napis HONOR I OJCZYZNA, z obu stron zamknięte 
stylizowanymi liśćmi akantu. Na płazie wewnętrz-
nym, pod nasadą, tłok wytwórni G. BOROWSKI/
WARSZAWA. P o c h w a  stalowa, niklowana, 
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na 
grzbiecie pochwy. Szyjka mocowana na wcisk 
do płaszcza pochwy, zakończonej wydatną, 
asymetryczną ostrogą. Pochwa i rękojeść zabezpie-
czone lakierem bezbarwnym. Przy szabli temblak 
oficerski wz 36 oraz żabka.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZABLA POLSKA PODOFICERA 
BRONI PIESZYCH WZ 1921/22

dł. całk. szabli w pochwie 951 mm, dł. szabli 
907 mm, dł. głowni 785 mm, szer. głowni u na-
sady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa 
szabli 645 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i żabką 1258 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy z 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 dziewięcioma poprzecznymi karbami, oklejony 
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym 
drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca kap-
turek zamocowany śrubą na głowicy i sztyftem 
do tylnego ramienia. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, o znikomej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w trzy jednakowe bruzdy 
przygrzbietowe, sięgające długiego, obosiecznego 
pióra. Sztych symetryczny. Na płazie zewnętrznym 
trawione: orzeł w koronie, napis HONOR I OJCZY-
ZNA flankowany stylizowanymi liśćmi akantu. Na 
płazie wewnętrznym, pod nasadą, tłok wytwórni 
G. BOROWSKI/WARSZAWA. P o c h w a  sta-
lowa, niklowana, z dwoma ryfkami z ruchomymi 
koluszkami na grzbiecie. Szyjka mocowana na 
wcisk do płaszcza pochwy, zakończonej wydat-
ną, asymetryczną ostrogą. Przy szabli temblak 
podoficerski wz 25 oraz żabka.

cena wywoławcza: 7 000 zł
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SZABLA ROSYJSKA 
SZEREGOWYCH ARTYLERII, 
TZW. DRAGONKA, WZ 1868

dł. całk. szabli w pochwie 904 mm, dł. szabli 
885 mm, dł. głowni 735 mm, szer. głowni u na-
sady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa 
szabli 915 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1370 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty. Tylne ramię zakończone spłaszczoną 
kulką, zagięte ku głowni. Przednie, dwukrotnie 
łukowato zagięte, połączone z trzpieniem, tworzy 
kabłąk. Trzon drewniany, poziomo karbowany, 
obciągnięty czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Kapturek krótki, 
zanitowany trzpieniem głowni. Na zewnętrznym 
jelcu numeratory wojskowe: 2 Г Л A П.3 П. 144. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o niewielkiej 
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną 
szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą krót-
kiego, jednosiecznego pióra. Sztych w linii 
grzbietu. Na wewnętrznym progu napis cyrylicą 
ZLATOUST/1873. Na zewnętrznym progu punce 
odbiorcze: litery M, W, L w okręgach. P o c h w a 
z łubek drewnianych, poszyta skórą. Okucia 
mosiężne. Szyjka mocowana do płaszcza pochwy 
śrubą od strony wewnętrznej, pod nią pierścień 
z zaczepem, poniżej ryfka z ruchomym koluszkiem 
od strony siecznej. Pochwa zakończona trzewi-
kiem. Mosiężne okucia mocowane do płaszcza 
pochwy śrubami. Na pierścieniu numerator 55 
oraz litera W w kole. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZABLA ROSYJSKA OFICERSKA, 
TZW. DRAGONKA, WZ 1881

dł. całk. szabli w pochwie 944 mm, dł. szabli 
932 mm, dł. głowni 799 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
masa szabli 820 g, masa szabli w pochwie 1100 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty. Tylne ramię zakończone pierścieniem 
na wiązanie temblaka, przednie, dwukrotnie 
zagięte, tworzy kabłąk połączony z głowicą. 
Kabłąk obustronnie zdobiony motywem liści 
laurowych. Trzon rękojeści drewniany, ukośnie 
karbowany, dołem uchwycony pierścieniem, od 
góry krótkim kapturkiem mocowanym nakrętką 
na trzpieniu głowi. Na kapturku bita litera A, 
na jelcu M, pod jelcem napis cyrylicą SLAWA/
MOSKWA. G ł o w n i a  ze stali polerowanej, 
niklowana, o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w szeroką bruzdę przygrzbietową 
sięgającą obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. 
Na wewnętrznym progu, pod nasadą, bita w trzech 
wierszach sygnatura działającego w Guberni 
Włodzimierskiej producenta: cyrylicą SIDOROW. 
P o c h w a  łubek drewnianych, oklejona i po-
szyta na grzbiecie czarną skórą. Okucia mosiężne. 
Szyjka mocowana do płaszcza pochwy śrubą, 
poniżej ryfka z ruchomym koluszkiem na stronie 
siecznej. Pochwa zakończona trzewikiem. Przy 
szabli temblak.

cena wywoławcza: 4 200 zł
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SZABLA AUSTRIACKA 
SZEREGOWYCH KAWALERII 
CIĘŻKIEJ WZ 1869

dł. całk. szabli w pochwie 1033 mm, dł. szabli 
1008 mm, dł. głowni 843 mm, szer. głowni 
u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 1210 g, masa szabli w pochwie 
z temblakiem i żabką 2155 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. 
Jelec koszowy, ażurowy, perforowany w okrągłe 
otwory. Tylne ramię z dwiema szczelinami na 
temblak, zakończone zwiniętą ku głowni płaską 
wolutą. Trzon rękojeści drewniany, karbowany 
poprzecznie, oklejony imitacją skóry jaszczura. 
Kapturek długi, z policzkami, mocowany 
pierścieniem u jelca, od góry śrubą na trzpieniu 
głowni. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o małej krzywiźnie, szlifowana w jedną, szeroką 
bruzdę na płazie zewnętrznym. Pióro długie, obo-
sieczne, z obustronną ością. Sztych symetryczny. 
Na zewnętrznym progu głowni, pod nasadą, 
tłok wytwórni W-n, orzeł dwugłowy, 86/JUNG. 
P o c h w a  stalowa, z szyjką i dwiema ryfkami, 
zakończona asymetryczną ostrogą. Górna ryfka 
bez koluszka, z poziomym zaczepem od strony 
wewnętrznej, dolna z nieruchomym koluszkiem na 
grzbiecie pochwy. Na wewnętrznej stronie ostrogi 
powtórzony tłok wytwórni. Przy szabli temblak 
austriacki oraz żabka. Szabla w stanie zbliżonym 
do magazynowego.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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SZABLA AUSTRIACKA OFIECRA 
PIECHOTY WZ 1861

dł. całk. szabli w pochwie 957 mm, dł. szabli 
885 mm, dł. głowni 744 mm, szer. głowni u na-
sady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa 
szabli 815 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i rapciami 1670 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, niklo-
wana. Jelec tarczowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca 
z dwiema szczelinami na temblak, zakończone 
zwiniętą ku głowni walcowatą końcówką. Trzon 
rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, 
oklejony imitacją jaszczura i owinięty dwoma 
gładkimi i jednym podwójnie skręconym drutem 
stalowym. Kapturek długi, mocowany pierście-
niem u jelca, od góry śrubą na trzpieniu głowni. 
Kapturek do połowy żłobiony, pionowo wzdłuż 
trzonu, w dolnej części w drobną krateczkę. Tarcza 
i jelec na całej powierzchni zdobione trawioną 
dekoracją z cesarskim dwugłowym orłem oraz 
motywami wstęgowo-cęgowymi. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, o nieznacznej 
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną sze-
roką bruzdę przygrzbietową. Krótkie, obosieczne 
pióro z ością. Sztych symetryczny. Płazy głowni 
po obu stronach zdobione trawioną dekoracją, 
utworzoną z panoplii, wici roślinnej, motywów 
rocaillowych oraz napisu Treu bis Herz und Klinge 
bricht oraz daty 18 August 1912 (data urodzin 
cesarza Franciszka Józefa I). Na wewnętrznym 
progu, pod nasadą, bity numer 0162. P o c h w a 
stalowa, polerowana, niklowana, z dwiema ryfka-
mi. Górna ryfka z poziomym zaczepem od strony 
wewnętrznej, dolna z nieruchomym koluszkim 
na grzbiecie pochwy. Gładka szyjka z dławikiem 
mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa 
zakończona asymetryczną ostrogą. Przy szabli 
temblak oficerski, żabka i rapeć.

cena wywoławcza: 4 400 zł
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77
REPLIKA SZABLI FRANCUSKIEJ 
KAWALERII LEKKIEJ WZ AN XI

Wierna replika, wykonana w zakładach w Saint 
Etienne ok. 1960 roku.

cena wywoławcza: 1 100 zł

76
SZABLA FRANCUSKA OFICERA 
MARYNARKI WOJENNEJ WZ 
1837

dł. całk. 915 mm, dł. szabli 870 mm, dł. 
głowni 726 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, 
grubość grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna 
głowni 11 mm, masa szabli 735 g, masa szabli 
w pochwie 975 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec koszowy, w części zewnętrznej perforowany 
wzorem roślinnym i kotwicą. Tylne ramię jelca 
zakończone stylizowaną głową delfina, zwinięte ku 
głowni. Zwężająca się z przodu tarcza, łukowato 
zagięta, tworzy kabłąk z otworem na temblak. 
Długi, mocowany pierścieniem u jelca kapturek 
od góry nitowany trzpieniem głowni. Trzon rę-
kojeści z brązowego, poprzecznie karbowanego 
rogu. Między jelcami a nasadą głowni skórzana 
podkładka. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o znikomej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną bruzdę i bruzdeczkę przygrzbietową, 
tzw. szlif Montmorency. Bruzdy sięgają krótkiego, 
obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. 
Na grzbiecie trawiony napis Coulaux et Cie 
Klingenthal. P o c h w a  z łubek drewnianych, 
oklejona i poszyta od strony siecznej czarną skórą. 
Oprawa mosiężna. Szyjka dekorowana kotwicą na 
zewnętrznej stronie, brak zaczepu w formie grzyb-
ka. Na grzbiecie beczkowate ogniwko z ruchomym 
koluszkiem. Poniżej druga ryfka z analogicznym 
ogniwkiem i ruchomym koluszkiem od strony 
grzbietowej. Pochwa zakończona trzewikiem 
z asymetrycznym grzebieniem, dekorowanym 
stylizowanym, wypukłym ornamentem roślinnym.

cena wywoławcza: 1 500 zł



63AUKCJA MILITARIÓW /3

78
CEREMONIALNA SZPADA 
MASOŃSKA, XIX/XX W.

dł. całk. szpady 1000 mm, dł. głowni 840 mm, 
szer. głowni u nasady 15 mm, masa 430 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa z brązu. Jelec 
prosty z ramionami zakończonymi trójlistnie. Trzon 
rękojeści drewniany, w przekroju czworoboczny, 
pionowo żłobiony, ze śladami czernienia. Głowica 
trójlistna. W trójlistnych polach oraz w środku jelca 
umieszczone symbole: młotek i kielich – symbol 
władzy i woli, mocy, pracy, działania. W masonerii 
używany w czasie posiedzeń loży dla rozpoczyna-
nia poszczególnych etapów posiedzenia; gwiazda 
– symbol światła, wiedzy, doskonałości; cyrkiel 
– symbol mądrości, wiedzy rozumu, twórczych 
i aktywnych sił Boga i człowieka. Łącząc w sobie 
okrąg, czyli nieskończoność i punkt – początek, 
symbolizuje absolut. Obok węgielnicy i Biblii jest 
jednym z tzw. Wielkich Świateł w loży; węgielnica 
symbolizuje równowagę i szczerość, w rycie 
szkockim, w połączeniu z cyrklem, symbolizuje siły 
pasywne (podczas gdy cyrkiel ma symbolizować 
siły aktywne). G ł o w n i a  stalowa, o przekroju 
soczewkowym, z ością na całej długości. Obustron-
nie pokryta trawioną dekoracją, na którą składają 
się wici roślinne z elementami panoplii – sztanda-
rami, halabardami, pikami, bębnami i mieczami 
oraz siedząca sowa – symbol wiedzy tajemnej 
(zwłaszcza ezoteryczno-okultystycznej) i uskrzy-
dlona klepsydra – symbol upływającego czasu, 
przemyślenia i śmierci. Występuje tam również 
czaszka i piszczele – ważny symbol w masonerii, 
oznaczający przemijanie świata materialnego. Na 
progu sygnatura WKC (Weyersleg & Kirschbaum), 
zwieńczona profilem z koroną i hełmem.

Szpada dawniej, przed 1789 r., symbolizowała 
równość wszystkich braci (tylko w lożach 
nieszlachcic mógł nosić szpadę); obecnie 
symbolizuje walkę, którą wolnomularze muszą 
prowadzić w obronie sprawiedliwości i prawdy. 
Według oświadczeń właściciela, szpada pochodzi 
z Gdańska.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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79
SZABLA FRANCUSKA OFICERA 
HUZARII, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 1002 mm, dł. szabli 
980 mm, dł. głowni 838 mm, szer. głowni 
u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 760 g, masa szabli w pochwie 1235 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z eliptycznymi wąsami ostro 
zakończonymi, zdobionymi wizerunkiem Ateny. 
Tylne ramię jelca, zwinięte w spłaszczoną wolutę 
ku głowni, przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk w kształcie półstrzemienia połączo-
ny z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści drewniany, 
gęsto poprzecznie karbowany, obciągnięty czarną 
skórą i opleciony mosiężnym filigranem. Długi 
kapturek w formie lwiej głowy z grzywą, trzymający 
w paszczy kabłąk, mocowany dołem u jelca, górą 
zanitowany trzpieniem głowni. Kabłąk, kapturek 
i jelec przy krawędziach obwiedzione rowkami 
oraz miejscowo ornamentami. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę 
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów. 
Długie, obosieczne pióro, sztych z pazurem. 
Na wysokości zastawy oba płazy oksydowane 
na ciemny granat oraz dekorowane rytowanymi 
i złoconymi motywami roślinnymi i panopliami. Na 
zewnętrznym płazie, pod nasadą, na tle złoconego 
ornamentu, sygnatura producenta S & K – Schnit-
zer (działający w Solingen w latach 1787–1811). 
P o c h w a  z łubek drewnianych, poszyta czarną 
skórą, okucia mosiężne. Szyjka z gniazdem na 
wąsy i ruchomym koluszkiem na grzbiecie, po-
niżej druga ryfka. Pochwa zakończona ozdobnie 
wyciętym trzewikiem, zakończonym asymetryczną 
ostrogą. Szyjka, ryfka i trzewik zdobione ukośnymi 
paskami z rytowanym motywem fali. Przy szabli 
temblak oficerski.

cena wywoławcza: 5 600 zł
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80
SZABLA FRANCUSKA OFICERA 
ARTYLERII, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 906 mm, dł. szabli 
863 mm, dł. głowni 727 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szabli 655 g, masa szabli w pochwie 935 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
tarczowo-kabłąkowy. Tylna część tarczy zakoń-
czona zwiniętą, dekorowaną wolutą. Przednia, 
zwężająca się, dwukrotnie łukowato zagięta, 
tworzy kabłąk główny, połączony z trzpieniem 
głowni. Od zewnętrznej strony tarczy odchodzi 
esowato wygięty kabłąk boczny, połączony 
w połowie z kabłąkiem głównym. Trzon rękojeści 
drewniany, poprzecznie karbowany, obciągnięty 
czarną, lakierowaną skórą i opleciony filigranem 
mosiężnym. Dołem osadzony w gnieździe tarczy, 
górą nakryty krótkim kapturkiem nitowanym 
trzpieniem głowni. Kapturek, górna część kabłąka 
i kabłąk boczny zdobione bordiurą z wątkiem 
roślinnym. Na wewnętrznej stronie jelca bity 
numer 20. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną szeroką bruzdę wypełniającą niemal całą 
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne, sztych 
w linii grzbietu. Na wysokości zastawy oba płazy 
oksydowane na ciemny granat, dekorowane 
rytowanymi i złoconymi motywami roślinnymi i pa-
nopliami. Na wysokości brzuśca, na wewnętrznym 
płazie, trawiona dekoracja w postaci wici roślin-
nych z rozetami. Na płazie zewnętrznym trawiony 
napis: Atilerie Garde Nationale du Havre (Artyleria 
Gwardii Narodowej Hawr). Poniżej, pod nasadą, 
na tle złoconego ornamentu, sygnatura producenta 
K & S – Kirchbaum Schnitzer. P o c h w a  z czar-
nej skóry, okucia mosiężne. Szyjka z zaczepem na 
zewnętrznej stronie, zdobiona w górnej i dolnej 
części wąskimi paskami z motywem stylizowanych 
liści. Długi trzewik ozdobnie wycięty, dekorowany 
na zewnętrznej stronie wytłaczanymi, stylizowa-
nymi motywami roślinnymi oraz przedstawieniem 
koguta – symbolu Francji.

cena wywoławcza: 6 200 zł
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81
SZABLA POLSKA OFICERA 
JAZDY LEKKIEJ XVIII/XIX W.

dł. całk. szabli w pochwie 988 mm, dł. szabli 
940 mm, dł. głowni 800 mm, szer. głowni u na-
sady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa 
szabli 760 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1160 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa żelazna, 
koszowa. Jelec esowaty, czterokabłąkowy. 
Tylne ramię zwinięte w płaską łezkę ku głowni. 
Przednie zakreśla regularny łuk, tworząc kabłąk 
główny. Trzy boczne, esowato wygięte zbiegają 
się w górnej części kabłąka głównego. Trzon 
drewniany, gęsto poziomo karbowany, pokryty 
czarną skórą. Długi kapturek dołem mocowany 
na wpust do tylnego ramienia jelca, górą 
nitowany trzpieniem głowni. G ł o w n i a  sta-
lowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w jedną, szeroką bruzdę 
oraz wąską bruzdeczkę przygrzbietową. Sztych 
w linii grzbietu. Na wysokości zastawy oba płazy 
dekorowane rytowanym wątkiem roślinnym oraz 
panopliami. Na obu progach rytowane ornamenty 
charakterystyczne dla głowni z końca XVIII wieku. 
Na zewnętrznym inicjały producenta S & C. P o -
c h w a  stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami 
z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka 
z dławikiem mocowana w płaszczu pochwy na 
wcisk. Ostroga płaska, asymetryczna. Przy szabli 
temblak legionowy.

Podobna szabla opisana w książce Aleksandra 
Czerwińskiego i Lesława Dudek, str. 59, poz. 9.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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82
SZABLA POLSKA OFICERA 
BRONI JEZDNYCH WZ 1921/22

dł. całk. szabli w pochwie 984 mm, dł. szabli 
923 mm, dł. głowni 797 mm, szer. głowni u na-
sady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa 
szabli 875 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i żabką 1583 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni 
w wolutę. Przednie załamane pod kątem prostym 
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy 
i połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści 
drewniany, z dwunastoma poprzecznymi karbami, 
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Długi kapturek 
sięgający jelca zamocowany wkrętem na głowicy 
i sztyftem do tylnego ramienia jelca. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, szeroka, o umiar-
kowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą 
długiego obosiecznego pióra. Sztych asymetryczny, 
przygrzbietowy. Na płazie wewnętrznym, pod 
nasadą, tłok wytwórni A. MANN/WARSZAWA 
oraz tworzący owal monogram AMA. Na grzbiecie, 
pod nasadą, wybity numer broni 468, orzełek 
oraz znak inspektora odbioru por. inż. Czesława 
Grzybowskiego – litera G w kółku. P o c h w a 
stalowa, polerowana, niklowana, z dwiema ryfka-
mi z ruchomymi koluszkami od strony grzbietowej. 
Gładka szyjka z dławikiem blokującym wodzidła, 
mocowana dwiema śrubami do płaszcza pochwy. 
Wydatna ostroga minimalnie asymetryczna. Na 
jej wewnętrznej stronie powtórzone punce – G 
w kółku, numer broni 468 oraz tworzący owal 
monogram AMA. Przy szabli temblak oficerski wz 
36 oraz żabka.

cena wywoławcza: 11 000 zł
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83
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH 
BRONI JEZDYCH WZ 1921

dł. całk. szabli w pochwie 984 mm, dł. szabli 
928 mm, dł. głowni 797 mm, szer. głowni u na-
sady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa 
szabli 830 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1485 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z wąsami. Tylne ramię jelca 
zwinięte ku głowni w wolutę. Do przedniego 
przyspawany pod kątem prostym kabłąk, łukiem 
dochodzący do głowicy i połączony z trzpieniem 
głowni. Długi, sięgający jelca kapturek dołem 
mocowany na sztyft do tylnego ramienia jelca, 
górą śrubą na głowicy. Trzon rękojeści z litego 
drewna z czternastoma poprzecznymi karbami. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiarkowa-
nej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną, 
średniej szerokości bruzdę przygrzbietową. Szlif 
bruzdy od nasady do początku długiego, obo-
siecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. Na 
płazie wewnętrznym, pod nasadą, bita sygnatura 
producenta G. BOROWSKI/w Warszawie. Na 
grzbiecie, pod nasadą, bity numer szabli 3400, 
punca inspektora odbioru Teodora Kolitowskiego 
– litera K w kółku. P o c h w a  stalowa, polero-
wana, z jedną ryfką składającą się z pierścienia 
z ogniwkiem i ruchomego koluszka od strony 
grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem mocowana 
dwoma nitami do płaszcza pochwy, zakończonej 
wydatną, asymetryczną ostrogą. Na wewnętrznej 
stronie ostrogi powtórzony numer 3400. Przy 
szabli skórzany temblak polowy.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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84
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH 
BRONI JEZDNYCH WZ 1917

dł. całk. szabli w pochwie 1013 mm, dł. szabli 
910 mm, dł. głowni 848 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
masa szabli 915 g, masa szabli w pochwie 1600 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy. Tylne 
ramię jelca zwinięte w płaską wolutę ku głowni. 
Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte ku górze, 
tworzy kabłąk główny, połączony z trzpieniem 
głowni. Dwa kabłąki boczne łączą się z kabłąkiem 
głównym w jego górnej części. Długi, sięgający 
jelca kapturek mocowany na głowicy ozdobną 
nakrętką w kształcie ośmiolistnej rozety. Dołem 
zaklinowany w gnieździe tylnego ramienia jelca. 
Kapturek u góry wykrojony w kształt tarczy, ozdo-
biony tłoczonym orłem w koronie na tarczy amazo-
nek. Trzon rękojeści z litego drewna, zwężający się 
ku górze, z siedmioma karbowaniami, ze śladami 
czarnej farby. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o znacznej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną średniej szerokości bruzdę przygrzbietową, 
sięgającą długiego obosiecznego pióra z ością. 
Sztych symetryczny. Na wewnętrznym płazie, pod 
nasadą, wybity okrągły stempel z orłem w koronie, 
literami G.U.Z.A. (Główny Urząd Zaopatrzenia 
Armii) i dwiema dziewiątkami rzymskimi. Na 
nasadzie, po stronie zewnętrznej, wybity numer 
318. P o c h w a  stalowa, polerowana, czernio-
na, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami 
od strony grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem, 
mocowana do płaszcza pochwy dwoma nitami. 
Pochwa zakończona wydatną, asymetryczną 
ostrogą. Przy szabli temblak podoficerski wz 1925.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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85
SZABLA FRANCUSKA 
SZEREGOWYCH ARTYLERII 
KONNEJ WZ 1829

dł. całk. szabli w pochwie 975 mm, dł. szabli 
942 mm, dł. głowni 807 mm, szer. głowni 
u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 905 g, masa szabli w pochwie 1680 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty, z tylnym ramieniem zwiniętym ku głowni. 
Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte ku górze, 
tworzy kabłąk połączony zaczepem z kapturkiem. 
Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, 
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Kapturek krótki, 
nitowany od góry trzpieniem głowni. Na obu 
stronach jelca numeratory wojskowe. Na we-
wnętrznej części kabłąka numerator, punca i litera 
B w owalu. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o znacznej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną, szeroką bruzdę przygrzbietową. Krótkie, 
obosieczne pióro. Sztych w linii grzbietu. Na ze-
wnętrznym progu bite punce odbiorcze. Na grzbie-
cie od nasadą napis Manufre Rale de Chatellerault 
7bre 1830. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami od 
strony grzbietu. Szyjka mocowana do płaszcza 
pochwy dwoma nitami. Pochwa zakończona 
wydatną, asymetryczną ostrogą. Górny pierścień 
i szyjka z nabitymi numeratorami.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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SZABLA FRANCUSKA 
SZEREGOWYCH LEKKIEJ 
KAWALERII WZ ANXI

dł. całk. szabli w pochwie 1036 mm, dł. szabli 
1016 mm, dł. głowni 877 mm, szer. głowni u na-
sady 37 mm, gr. grzbietu u nasady 11 mm, masa 
szabli 1186 g, masa szabli w pochwie 2255 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zakończone spłaszczo-
ną 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. Jelec, kabłąk główny i ka-
błąki boczne w przekroju owalne. Trzon rękojeści 
drewniany, z dwudziestoma poprzecznymi kar-
bami, obciągnięty ciemnobrązową skórą. Uchwyt 
połączony z trzpieniem głowni jednym masywnym 
nitem z mosiężnymi główkami w kształcie oliwki. 
Głowica pochylona do przodu, nakryta długim, 
sięgającym jelca kapturkiem. Wypukłe, owalnie 
zakończone wąsy. Na zewnętrznej stronie kabłąka 
głównego bite znaki punc odbiorczych: litera K 
zwieńczona gwiazdką w owalu (Joseph Innocent 
Krantz), litera B otoczona wieńcem z liści w okręgu 
(J. G. Bick) oraz liczba 33 w prostokącie. Na 
stronie wewnętrznej numerator wojskowy, liczba 
85. Między jelcami a nasadą głowni skórzana 
podkładka. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szli-
fowana w jedną szeroką bruzdę, wypełniającą 
niemal całą powiechrznię płazów. Szlif bruzdy 
przy nasadzie lekko łukowaty, sięgający krótkiego, 
obosiecznego pióra. Sztych asymetryczny. Na ze-
wnętrznym płazie zastawy powtórzone znaki punc 
K, B, dodatkowo litera L w okręgu (Francis Louis 
Lobstein). Na grzbiecie, pod nasadą, napis: Mfture 
Impale de Klingenthal Juillet 1813. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami złożonymi 
z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka 
od strony grzbietowej. Szyjka z dławikiem bloku-
jącym wodzidła mocowana w płaszczu pochwy 
śrubą od strony grzbietowej. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH 
BRONI JEZDNYCH WZ 34

dł. całk. 985 mm, dł. szabli 960 mm, dł. głowni 
824 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 34 mm, 
masa szabli 945 g, masa szabli w pochwie 1600 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec prosty krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju 
czworoboczny, z wąsami w kształcie trapezoidal-
nym. Tylne ramię jelca zakończone otworem na 
temblak w kształcie migdała. Przednie ramię jelca, 
załamane pod kątem prostym, tworzy kabłąk, łu-
kiem dochodzący do głowicy i połączony nakrętką 
z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści z drewna 
bukowego, w formie dwóch ukośnie karbowa-
nych okładzin, przy jelcu uchwycony wąskim 
pierścieniem z wycięciami na wąsy. Okładziny 
mocowane do trzpienia dwiema stalowymi śruba-
mi o mosiężnych nakrętkach. Głowica pochylona 
do przodu, nakryta krótkim kapturkiem w kształcie 
owalnej czaszy, mocowanym nakrętką na trzpieniu 
głowni. 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. Długie obosieczne pióro z ością. Sztych 
asymetryczny, przygrzbietowy. Na zewnętrznym 
płazie głowni, pod nasadą, tłok wytwórni z w kółku 
oraz s.wz.34, na wewnętrznym H. LUDWIKÓW/
KIELCE. Na grzbiecie głowni, przy nasadzie, znak 
inspektora odbierającego broń K/Z w owalu oraz 
seria i numer broni B5725. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z jedną ryfką, składającą się z pier-
ścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka od stro-
ny grzbietowej. Szyjka z dławikiem mocowana na 
wcisk do płaszcza pochwy. Ostroga asymetryczna, 
prostokątna, z częściowo widocznym numerem na 
stronie zewnętrznej. Wewnątrz pochwy sprężyna 
dociskowa oraz wodzidła z drewna bukowego.

cena wywoławcza: 11 000 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 podkładkami 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: 15 000 zł



74 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

89
SZABLA OFICERA HUZARII,  
OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 948 mm, dł. szabli 
933 mm, dł. głowni 802 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szabli 555 g, masa szabli w pochwie 850 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z prostokątnymi, fazowanymi 
wąsami. Tylne ramię jelca zakończone spłaszczoną 
kulką zwiniętą ku głowni, przednie, załamane pod 
kątem prostym, tworzy kabłąk łukiem dochodzący 
do głowicy. Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie 
karbowany, owinięty czarną skórą i opleciony dwo-
ma podwójnie skręconymi drutami mosiężnymi. 
Długi, profilowany kapturek dołem mocowany 
w tylnym ramieniu jelca, górą rombowatą podkład-
ką zanitowany trzpieniem głowni. G ł o w n i a  ze 
stali polerowanej, w części zastawy oksydowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilo-
wana w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową, 
wypełniającą niemal całą powierzchnie płazów. 
Pióro obosieczne, sztych w linii grzbietu. Na wyso-
kości zastawy, na obu płazach trawione, częściowo 
złocone dekoracje, na które składają się dwugłowy 
orzeł z koroną, motywy ornamentalne, bukiety 
kwiatów oraz panoplia. Pochwa z czarnej skóry, 
okucia żelazne. Szyjka z wycięciem na wąsy jelca 
oraz z ruchomym koluszkiem na grzbiecie. Poniżej 
druga ryfka. Pochwa zakończona trzewikiem 
z jednostronną ostrogą.

cena wywoławcza: 5 800 zł
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SZABLA BAŁKAŃSKA, 
MULTANKA, XVIII/XIX W.

dł. całk. szabli w pochwie 890 mm, dł. szabli 
870 mm, dł. głowni 742 mm, szer. głowni 
u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
masa szabli 515 g, masa szabli w pochwie 1035 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa srebrna. Jelec 
krzyżowy z wąsami i ramionami mocno wygiętymi 
ku głowni. Końce ramion zakończone spłaszczo-
nymi, stylizowanymi guzami. Trzon drewniany 
z głowicą wysuniętą ku przodowi pod kątem 
90 stopni. Całość pokryta srebrną blachą. Tarcza 
jelca zdobiona cyzelowanym motywem rozety, 
zaś trzon i głowica motywami kwiatów i liści. 
Brak pierwotnego łańcuszka łączącego głowicę 
z przednim ramieniem jelca. G ł o w n i a  ze 
stali polerowanej, o umiarkowanej krzywiźnie, 
obustronnie szlifowana w dwie jednakowe 
bruzdy na wysokości zastawy. Poniżej bruzda 
przygrzbietowa przechodząca w trzy wąskie 
bruzdeczki. Pióro obosieczne, sztych w linii 
grzbietu. Oba płazy zastawy pokryte rytą dekoracją 
w postaci słońca, półksiężyca z ludzką twarzą, 
gwiazdek, obłoków i szabli. P o c h w a  z łubek 
drewnianych, pokryta na całej wysokości srebrną 
blachą. Wlot z wyprofilowanymi gniazdami na 
dolne wąsy jelca, poniżej tulejka z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie pochwy. Brak koluszka 
od strony siecznej. Pochwa zakończona skośną, 
ząbkowaną ostrogą. Srebrna blacha pokryta bardzo 
bogatą, wytłaczaną dekoracją, na którą składają 
się motywy cęgowe, rozety, palmety, kogucie grze-
bienie, piki, halabardy, buńczuki, kwiaty i liście.

cena wywoławcza: 12 000 zł
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SZABLA WALOŃSKA,  
1 POŁ. XVII W.

dł. szabli 1010 mm, dł. głowni 860 mm, szer. 
głowni u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 
7 mm, masa szabli 855 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa żelazna. Jelec 
tarczowo-kabłąkowy, powstały przez połączenie 
okrągłych prętów sposobem typowo kowalskim. 
Kabłąk przedni i boczny zewnętrzny połączony 
łukiem z prętem przekątnym. Po stronie we-
wnętrznej owalna tarczka perforowana okrągłymi 
otworami, łącząca tzw. paluch z dolną oprawą 
trzonu rękojeści. Po stronie zewnętrznej tarczka 
w kształcie zbliżonym do serca, łączy kabłąk 
przekątny z przednim i bocznym zewnętrznym. 
Tarczki brak, jednocześnie pozostały żłobienia 
w kabłąkach, w których była ona osadzona. Trzon 
rękojeści drewniany, wrzecionowaty, okręcony 
żelaznym drutem. Głowica okrągła. Trzon przy 
głowicy i przy jelcu mocowany tzw. warkoczem. 
G ł o w n i a  z kutego żelaza, o niewielkiej 
krzywiźnie, w przekroju klinowa. Profilowana po 
obu stronach płazów bruzdeczką przygrzbietową, 
biegnącą już od nasady do obosiecznego pióra.

Szpady walońskie, rozpowszechnione na początku 
XVII wieku głównie we Francji, bardzo szybko 
trafiły do innych krajów Europy zachodniej, a także 
do Skandynawii. Stanowiły pośredni rodzaj broni 
białej między szpadą i szablą. W jej charaktery-
styczną rękojeść oprawiano niemalże wszystkie 
rodzaje głowni: jednosieczne, obosieczne, a nawet 
głownie mieczy. Wyposażano w tę broń zarówno 
piechotę, jak i jazdę. Stanowiła broń lekką, 
skuteczną, bardzo tanią i łatwą w wykonaniu. 
W Polsce być może wyposażano w nią oddziały 
piesze cudzoziemskiego autoramentu.

cena wywoławcza: 2 400 zł

92
SZABLA FRANCUSKA, OKRES REWOLUCJI 1789–1799

dł. szabli 867 mm, dł. głowni 718 mm, szer. głowni 
u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, 
masa szabli 715 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec krzyżowo-kabłąkowy z grubej blachy. Tylne 
ramię jelca lekko zagięte ku głowni, ozdobnie 
wycięte, dekorowane palmetą. Przednie ramię 
poszerzone o dwa boczne ramiona, dwukrotnie 
łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny 
połączony na zaczep z trzpieniem głowni. Brzegi 
kabłąka zdobione motywem powtarzających się 
fal. Długi kapturek w formie lwa z grzywą, od 

dołu mocowany wraz z trzonem – pierścieniem. 
Od góry nitowany trzpieniem głowni. Trzon 
rękojeści owinięty gęsto podwójnie skręconym 
drutem mosiężnym. G ł o w n i a  stalowa, o ma-
łej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, 
szeroką bruzdę oraz wąską bruzdeczkę przytylcową 
na wysokości brzuśca. Krótkie, obosieczne pióro, 
sztych przygrzbietowy. Na zewnętrznym płazie, na 
wysokości zastawy, napis L’union · fait · la · force 
– W jedności siła (lit. Armes blanches françaises: 
symbolisme, inscriptions, marquages, fourbisseurs, 
manufactures, s. 123). Na wewnętrznym dekoracja 
nieczytelna – głownia skorodowana.

cena wywoławcza: 1 000 zł
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SZABLA FRANCUSKA 
SZEREGOWYCH LEKKIEJ 
KAWALERII WZ 1822

dł. całk. szabli w pochwie 1100 mm, dł. szabli 
1067 mm, dł. głowni 915 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, 
masa szabli 1105 g, masa szabli w pochwie 
z temblakiem 1920 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
tarczowy, trójkabłąkowy. Trzon rękojeści drew-
niany, poprzecznie karbowany, oklejony czarną 
skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem 
mosiężnym. Krótki kapturek nitowany trzpieniem 
głowni. Na wewnętrznej stronie kabłąka punce 
odbiorcze i wojskowe numeratory. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w szeroką bruzdę oraz 
bruzdeczkę przygrzbietową na długości brzuśca. 
Pióro obosieczne. Sztych w linii grzbietu. Na 
wewnętrznym progu, pod nasadą, bita punca 
odbioru. Na grzbiecie ryty napis: Mre de Armes 
de Chat t fbre 1881 Carrie Lre Mle 1822. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami z rucho-
mymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka z dławikiem 
mocowana w płaszczu pochwy dwoma nitami. 
Pochwa zakończona wydatną, asymetryczną 
ostrogą. Przy szabli temblak.

W szable tego wzoru początkowo uzbrojone były 
oddziały WP przy Armii gen. Hallera. W później-
szym okresie, 1918–1939, opisywany typ szabli 
był na wyposażeniu wielu pułków w Polsce.

cena wywoławcza: 3 000 zł
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SZABLA ANGIELSKA LEKKIEJ KAWALERII, XIX/XX W.

dł. całk. szabli w pochwie 932 mm, dł. szabli 905 
mm, dł. głowni 773 mm, szer. głowni u nasady 27 
mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 920 
g, masa szabli w pochwie 1435 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, z żelaznym jelcem 
tarczowo-kabłąkowym. Owalna i wklęsła na brze-
gach tarcza zwęża się znacznie ku głowicy, tworząc 
kabłąk z owalnym otworem do wiązania temblaka. 
Na nasadzie głowni, tuż pod jelcem, mosiężna, 
owalna i ząbkowana na brzegach podkładka, 
dopasowana do wlotu pochwy, stanowiąca jedno-
cześnie amortyzator przed pęknięciem trzpienia. 
Trzon rękojeści drewniany, w połowie szerokości 
przykuty żelaznym kapturkiem z mocno wyobloną 
głowicą i dopasowanymi szczelnie policzkami. 
Dołem, przy jelcu, kapturek mocowany w płytkim 
pierścieniu o stożkowym kształcie, węższym na 
trzonie i szerszym przy tarczy jelca. Od strony 
wewnętrznej, pod nakrętką poprzecznej śruby, 
mocowana sprężynująca listewka, przewlekana 
przez otwór tarczy jelca, zakończona zębem, mo-

cująca szablę bardzo dokładnie w otworze zatrzasku 
w pochwie. Trzon rękojeści, od głowicy do dolnego 
pierścienia, żłobiony w kratkę. Kapturek mocowany 
wkrętem do trzpienia głowni. Na wklęsłej tarczy 
jelca, przechodzącej we wklęsły brzegami kabłąk, 
siedem niezidentyfikowanych znaków. G ł o w n i a 
ze stali polerowanej, z jedną bruzdą na obu płazach, 
z nieokreślonym piórem i sztychem w linii grzbietu. 
Krzywizna głowni nieznaczna, przypominająca 
głownie pałaszy. Od strony wewnętrznej, tuż pod 
nasadą, numer 69H334. Głownia przystosowana 
zapewne do kłucia i do zadawania ciosów zamacho-
wych. P o c h w a  żelazna, z mocnym kołnierzem 
i zamocowanymi na wlocie mosiężnymi prowad-
niczkami. Od strony wewnętrznej sprężynujący 
zatrzask. Kołnierz mocowany do płaszcza pochwy 
śrubą po zewnętrznej stronie. Poniżej ryfka o pół-
okrągłym profilu, z otworem na ruchome koluszko. 
Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą z tym 
samym oznakowaniem na zewnętrznej stronie, co 
na głowni.

cena wywoławcza: 2 400 zł

95
SZABLA OFICERA PIECHOTY, AUSTRIA, WZ 1861

dł. całk. szabli w pochwie 944 mm, dł. szabli 
886 mm, dł. głowni 742 mm, szer. głowni u nasady 
20 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 
480 g, masa szabli w pochwie 850 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
tarczowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca zwinięte ku 
głowni, z dwiema szczelinami na temblak. Trzon 
drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony 
imitacją jaszczura i opleciony dwoma drutami 
mosiężnymi. Kapturek długi, mocowany pierście-

niem u jelca, od góry śrubą na trzpieniu głowni. 
G ł o w n i a  ze stali polerowanej, niklowana, 
o niewielkiej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w jedną bruzdę sięgającą długiego, obosiecznego 
pióra. Sztych symetryczny. P o c h w a  stalowa, 
z dwiema ryfkami, zakończona asymetryczną 
ostrogą. Górna ryfka bez koluszka, z poziomym 
zaczepem od strony wewnętrznej, dolna z nierucho-
mym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka mocowana 
w płaszczu pochwy na wcisk. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 1 900 zł
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PAŁASZ ROSYJSKI 
SZEREGOWYCH KIRASJERÓW 
WZ 1826

dł. całk. pałasza w pochwie 1158 mm, dł. pałasza 
1137 mm, dł. głowni 975 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, 
masa pałasza 1325 g, masa pałasza w pochwie 
2155 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, ko-
szowo-tarczowa. Jelec esowaty, czterokabłąkowy. 
Tarcza od strony grzbietu lekko zwinięta ku głowni, 
od strony siecznej zwężająca się, łukowato zagięta, 
zakończona zaczepem, tworzy kabłąk główny. 
Trzy kabłąki boczne biegną łukowato wygięte od 
zewnętrznej strony tarczy i łączą się z kabłąkiem 
głównym w jego górnej części. Krótki, mocujący 
trzon kabłąk główny i kapturek zanitowane 
trzpieniem głowni. Trzon rękojeści drewniany, 
z trzynastoma poprzecznymi karbowaniami, 
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Na kabłąku 
głównym, na wewnętrznej stronie, bite punce: 
cyfra 10, litery H i G – wszystkie w kółku. Między 
tarczą a nasadą głowni skórzana podkładka. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o przekroju 
klinowym. Szlifowana obustronnie w dwie szerokie 
i głębokie bruzdy na całej długości płazów. Krót-
kie, obosieczne pióro z mocno wystającą ością. 
Sztych symetryczny. Na wewnętrznej stronie, 
przy nasadzie bite litery M, Э, A, G oraz cyrylicą 
litery P i L. Na grzbiecie trawiony napis cyrylicą 
Zlotoust lipiec 1929 roku. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z dwiema ryfkami, składającymi się 
z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka od 
strony grzbietowej. Szyjka mocowana do płaszcza 
pochwy śrubą od strony grzbietowej. Pochwa 
zakończona symetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 9 000 zł
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SZABLA PRUSKA ARTYLERII 
POLOWEJ WZ 1896

dł. całk. szabli w pochwie 920 mm, dł. szabli 
892 mm, dł. głowni 758 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 1035 g, masa szabli w pochwie 
z temblakiem 1860 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. 
Jelec krzyżowo-kabłąkowy, z owalnie zakoń-
czonymi półwąsami. Tylne ramię jelca zwinięte 
w łezkę ku głowni. Przednie, zagięte w kształcie 
półstrzemienia, tworzy kabłąk. Trzon rękojeści 
bakelitowy, poprzecznie karbowany. Kapturek 
z policzkami, uchwycony u jelca pierścieniem, 
od góry mocowany nakrętką na trzpieniu głowni. 
W policzkach nit poprzeczny, dodatkowo mocujący 
trzon rękojeści. Na zewnętrznym krzyżu jelca 
wybita liczba 1920, na wewnętrznym A.R.7.35. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiarkowa-
nej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną 
bruzdę przygrzbietową, sięgającą krótkiego, obo-
siecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. Na 
płazie zewnętrznym, pod nasadą, bita sygnatura 
P.D./LÜNESCHLOS/SOLINGEN. Na grzbiecie, pod 
nasadą, litera gotycka zwieńczona koroną, rok 12, 
litera zwieńczona koroną. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, czerniona, z antabką po wewnętrznej 
i nieruchomym koluszkiem od strony grzbietowej. 
Gładka szyjka z dławikiem mocowana w płaszczu 
pochwy dwiema śrubami. Pochwa zakończona 
wydatną, asymetryczną ostrogą. Na wewnętrznej 
stronie, pod szyjką, numeratory wojskowe. Przy 
szabli temblak pruski. Stan zachowania zbliżony 
do magazynowego.

W okresie międzywojennym w szable tego wzoru 
uzbrojonych było wiele pułków kawalerii, m. in. 
1 PU, 9 PU, 14 PU, 17 PU, 9 PSK oraz niektóre 
pułki artylerii lekkiej.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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SZABLA PRUSKA ARTYLERII 
POLOWEJ WZ 1896

dł. całk. szabli w pochwie 925 mm, dł. szabli 
892 mm, dł. głowni 757 mm, szer. głowni u na-
sady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa 
szabli 995 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1780 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, 
niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy z owalnie 
zakończonymi półwąsami. Tylne ramię jelca zwi-
nięte w łezkę ku głowni, przednie, zagięte w kształt 
półstrzemienia, tworzy kabłąk. Trzon rękojeści 
bakelitowy, poprzecznie karbowany. Kapturek 
z policzkami, uchwycony u jelca pierścieniem, 
od góry mocowany nakrętką na trzpieniu głowni. 
W policzkach nit poprzeczny, dodatkowo mocujący 
trzon rękojeści. Na obu ramionach jelca, od dołu, 
bita litera gotycka zwieńczona koroną. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, o umiarkowanej 
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną 
bruzdę przygrzbietową, sięgającą krótkiego, obo-
siecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. Na 
płazie wewnętrznym, pod nasadą, bita sygnatura 
ALEX COPPEL w owalu/SOLINGEN. Na grzbiecie, 
pod nasadą, litera gotycka zwieńczona koroną, 
rok 11, litera zwieńczona koroną. P o c h w a 
stalowa, polerowana, niklowana, z antabką po 
wewnętrznej stronie pierścienia i nieruchomym 
koluszkiem od strony grzbietowej. Gładka szyjka 
z dławikiem mocowana w płaszczu pochwy 
dwiema śrubami. Pochwa zakończona wydatną, 
asymetryczną ostrogą. Na wewnętrznej stronie 
ostrogi bita litera gotycka zwieńczona koroną. Przy 
szabli temblak pruski.

W okresie międzywojennym w szable tego wzoru 
uzbrojonych było wiele pułków kawalerii, m. in. 
1 PU, 9 PU, 14 PU, 17 PU, 9 PSK oraz niektóre 
pułki artylerii lekkiej.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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MIECZ JAPOŃSKI O-TANTO, 
OKRES SHINO, XVII W.

dł. całk. w pochwie 520 mm, dł. głowni 352 mm, 
szer. głowni u nasady 27,5 mm, grubość grzbietu 
u nasady 3,5 mm, masa

Dokładny opis w formie atestu rzeczoznawcy Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki – mgr. Krzysztofa 
Polaka, nr kat. 96/08, udostępniany na życzenie.

cena wywoławcza: 7 500 zł

100
SZABLA JAPOŃSKA PODOFICERA, PRZED 1940 R.

dł. całk. szabli w pochwie 960 mm, dł. szabli 
908 mm, dł. głowni 688 mm, szer. głowni u nasady 
30 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 
940 g, masa szabli w pochwie 1510 g

R ę k o j e ś ć  (tsuka) otwarta, dwuręczna, okucia 
metalowe. Trzon metalowy, pomalowany na srebrny 
i bordowy kolor. Uchwyt imituje tradycyjne wyko-
nanie: imitacja skóry płaszczki (samegawa), oplot 
z taśmy bawełnianej (tsukaito) w charakterystyczne 
romby, elementy ozdobne (menuki) w kształcie 
kwiatów. Trzon dołem ujęty metalowym pierście-
niem z nabitymi sygnaturami (fuchi), górą nitowany 
trzpieniem głowni. W części grzbietowej sprężyna 

zatrzasku blokująca szablę w pochwie. Jelec (stuba) 
tarczowy, ażurowy, ozdobnie wycięty. G ł o w n i a 
ze stali polerowanej, niklowana, o umiarkowanej 
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę 
przygrzbietową, od nasady sięgającą bardzo krót-
kiego, jednosiecznego pióra. Na progu nałożony 
mosiężny pierścień (habaki). Sztych w linii grzbietu. 
Na zewnętrznej stronie, przy grzbiecie, bity numer 
5568 oraz znak graficzny. P o c h w a  metalowa, 
oksydowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem 
na grzbiecie. Szyjka z otworem na pazur zaczepu, 
mocowana w płaszczu pochwy śrubą. Pochwa 
zakończona asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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101
MIECZ JAPOŃSKI WAKIZASCHI, 
OKRES KOTO/EDO,  
XVI/XVIII/XIX

dł. całk. w pochwie 770 mm, dł. głowni 500 mm, 
szer. głowni u nasady 20,5 mm, grubość grzbietu 
u nasady 4 mm, krzywizna głowni 22 mm, masa 
550 g, masa w pochwie 705 g

Dokładny opis w formie atestu rzeczoznawcy Sto-
warzyszenia Historyków Sztuki – mgr. Krzysztofa 
Polaka, nr kat. 95/08, udostępniany na życzenie.

cena wywoławcza: 10 500 zł
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SZABLA FRANCUSKA 
PODOFICERA LEKKIEJ 
KAWALERII WZ ANXI

dł. całk. szabli w pochwie 1045 mm, dł. szabli 
1012 mm, dł. głowni 872 mm, szer. głowni u na-
sady 37 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa 
szabli 1059 g, masa szabli w pochwie 2265 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, kabłąk główny 
i kabłąki boczne w przekroju owalne. Trzon ręko-
jeści drewniany, z dwudziestoma poprzecznymi 
karbami, obciągnięty ciemnobrązową skórą i ople-
ciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. 
Głowica pochylona do przodu, nakryta długim, 
sięgającym jelca, ozdobnie wycinanym na brze-
gach kapturkiem, zwieńczona owalnym guzem 
i nitowana od góry trzpieniem głowni. Dołem 
mocowany mosiężnym klinem do jelca. Między 
jelcami, a nasadą głowni skórzana podkładka. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiarko-
wanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną 
bruzdę, wypełniającą niemal całą powierzchnię 
płazów. Szlif bruzdy przy nasadzie lekko łukowaty, 
sięgający krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych 
symetryczny. Na zewnętrznym płazie, pod nasadą, 
bite znaki punc odbiorczych – litera K zwieńczona 
gwiazdką w owalu (Joseph Innocent Krantz), 
litera B otoczona wieńcem z liści w okręgu (J. G. 
Bick), litera L w okręgu (Francis Louis Lobstein). 
Na grzbiecie, pod nasadą napis: Mture Impale Du 
Klingnthal Mars 1813. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z dwiema mosiężnymi ryfkami, 
składającymi się z szerokiego, żłobionego u góry 
i na dole pierścienia z ogniwkiem i ruchomego 
koluszka od strony grzbietowej. Stalowa szyjka 
z wycięciem na wąsy i dławikiem, mocowana 
w płaszczu pochwy śrubą od strony grzbietowej. 
Płaszcz pochwy wykonany z blachy uprzednio 
kilkakrotnie załamywanej na całej długości 
ku środkowi. To oryginalne wykonanie dało 
zarówno efekt estetyczny, jak i zwiększyło jego 
wytrzymałość mechaniczną. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA 
BRONI JEZDNYCH WZ 1917

dł. całk. szabli w pochwie 1073 mm, dł. szabli 
1023 mm, dł. głowni 883 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, 
masa szabli 815 g, masa szabli w pochwie 1505 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy, z wąsami. 
Tylne ramię jelca zwinięte w płaską wolutę ku 
głowni, 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 z kabłąkiem głównym w jego górnej części. 
Wąsy eliptyczne, ostro ścięte, ozdobione moty-
wem roślinnym. Długi, sięgający jelca kapturek, 
mocowany od góry ozdobną nakrętką w kształcie 
ośmiolistnej rozety, dołem zaś sztyftem do tylnego 
ramienia jelca. Kapturek u góry wykrojony w kształt 
tarczy, ozdobiony tłoczonym orłem w koronie na 
tarczy amazonek. Trzon rękojeści drewniany, 
z jedenastoma ukośnymi karbami, oklejony czarną 
skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem 
mosiężnym. Na spodzie tylnego ramienia jelca 
owalny stempel z napisem: L. MORAWSKI Ska/w/
Warszawie. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
niklowana, o znacznej krzywiźnie, obustronnie 
szlifowana w trzy jednakowe bruzdy przygrzbie-
towe, sięgające długiego, obosiecznego pióra. 
Sztych w linii grzbietu. Na płazie wewnętrznym 
trawiona dekoracja: orzeł w koronie, pod nim 
napis: ZA/WIARĘ/I/OJCZYZNĘ/1919. Poniżej, pod 
nasadą, owalny stempel z napisem: G. BOROW-
SKI/w WARSZAWIE. Na grzbiecie, pod nasadą, 
numerator wojskowy. P o c h w a  stalowa, pole-
rowana, z dwiema ryfkami. Mosiężne pierścienie 
z ogniwkiem i stalowe ruchome koluszka od 
strony grzbietowej. Gładka szyjka, mocowana na 
wcisk do płaszcza pochwy, zakończonej wydatną, 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 7 500 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, jednorodnie z jelcem. 
Wysoki trzewik z wąską ostrogą, dużo wyższą od 
przedniej strony.

cena wywoławcza: 3 800 zł
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SZABLA ARABSKO-PERSKA, 
XVIII W.

dł. całk. szabli w pochwie 945 mm, dł. szabli 
920 mm, dł. głowni 783 mm, szer. głowni 
u nasady 58 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, 
masa szabli 940 g, masa szabli w pochwie 1425 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, z jelcem prostym, 
krzyżowym, ze smukłymi wąsami. Ramiona jelca 
zakończone okrągłymi grzybkami. Jelec żelazny, 
typowo perski, z wytartą srebrną dekoracją wy-
konaną metodą tauszowania. Zachowane ślady 
gęstej kratki, charakterystycznej dla sposobu 
wykonania ornamentu. Rękojeść typowo arabska, 
z głowicą mocno zakrzywioną ku dołowi. Trzon 
z dwu okładzin rogowych z żelazną listwą oku-
wającą cały kształt trzonu, z listwami bocznymi, 
na których umieszczono bogatą dekorację złożoną 
z mosiężnych guzów i okrągłych nitów z gęstymi 
srebrnymi gwoździkami i wpuszczonymi 6-pro-
miennymi gwiazdkami. Głowica okuta mosiężną, 
repusowaną blachą z delikatnym rysunkiem 
florystycznym. Dołem, przy jelcu, trzon gęsto 
okręcony miedzianym drucikiem, przykrywającym 
górne wąsy. G ł o w n i a  perska, o znacznej 
krzywiźnie, wykuta ze stali damasceńskiej o bardzo 
gęstym wzorze. Płazy formowane w przekrój 
klinowy. Ze znacznej szerokości pod nasadą 
mocno zwężająca się ku smukłemu sztychowi 
w linii grzbietu. P o c h w a  z łubek drewnianych, 
oklejona szagrynem ze szwem sprężynowym po 
stronie wewnętrznej. Długa szyjka od wlotu po-
chwy do górnej ryfki z tzw. rozporkiem na grzbiecie 
i profilowanym zgrubieniem gniazda na wąsy jelca. 
Na stronie zewnętrznej dekoracja w formie łuków 
skierowanych ku dołowi, przedzielonych zygzaka-
mi. Na szyjce, po stronie wewnętrznej brzuśca, 
arabski napis oraz znacznik. Zarówno górna, 
jak i dolna ryfka typowe dla pochew perskich, 
wykonane w żelazie, zdobione srebrem. Obie ryfki 
dekorowane jednakowym geometrycznym rysun-
kiem po obu stronach pochwy. Trzewik wysoki, 
żelazny, z geometryczną i florystyczną dekoracją 
o wyszukanym i subtelnym rysunku, wykonaną 
srebrem metodą tauszowania. Koniec trzewika 
ukształtowany w trójkąt. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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SZASZKA KAUKASKA, XIX W.

dł. całk. szaszki w pochwie 998 mm, dł. szaszki 
974 mm, dł. głowni 830 mm, szer. głowni u na-
sady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa 
szaszki 580 g, masa szaszki w pochwie 1105 g

R ę k o j e ś ć  otwar ta. Trzon rękojeści 
stanowią dwie okładziny z rogu, mocowane 
na trzpieniu głowni trzema żelaznymi nitami. 
Wysoka, rozdwojona głowica, kształtowana w pół-
elipsę z prostopadłym zębem, obwiedziona wraz 
z trzonem listwą. Trzon uchwycony dołem przy 
nasadzie profilowanym, żelaznym pierścieniem 
z kanelażem. G ł o w n i a  ze stali polerowanej, 
o umiarkowanej krzywiźnie, charakterystycznej 
dla szabel tamtego regionu, z szerokimi bruzdami 
na obu płazach. Pióro obosieczne ze sztychem 
w linii grzbietu. P o c h w a  z drewnianych 
trzask oklejona szagrynem, sklejona na stronie 
wewnętrznej. Szyjka z szerokim, żelaznym kołnie-
rzem i grubszym pierścieniem okalającym kształt 
wlotu. Poniżej szeroka ryfka ze skośną antabą po 
stronie wewnętrznej. Po stronie zewnętrznej szyjka 
wycinana w duży trójkąt kształtowany brzegami 
w półkola i zęby, brzegi żłobione w szerokości ryfki. 
Druga ryfka szeroka, z ogniwkiem i kółkiem na 
brzuścu, powiększona w swej szerokości półkolami 
blachy. Trzewik wysoki, zakończony półkoliście, 
z niewielkim grzebieniem.

cena wywoławcza: 3 600 zł
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SZABLA KAUKASKA, POCZ. XX W.

dł. całk. szabli w pochwie 942 mm, dł. szabli 
926 mm, dł. głowni 803 mm, szer. głowni 
u nasady 31 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
masa szabli 510 g, masa szabli w pochwie 900 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, z jelcem prostym 
krzyżowym, z wąsami wykonanymi z żelaza, 
ozdobionymi na stronie zewnętrznej stylizowanym 
monogramem cara Aleksandra III. Po stronie we-
wnętrznej symbol Carskiej Rosji – orzeł dwugłowy 
z insygniami. Trzon rękojeści płaski, owalny, 
z głowicą uniesioną ku górze, okuty mosiężnym 
„naparstkiem”, dołem poszerzony, oklejony skórą 
i okuty szerokimi opaskami z blachy mosiężnej. 
Pomiędzy opaskami nabijane ozdobne gwoździe. 
Opaski z rzędami repusowanych punktów tworzą-
cych astragal. Całość ozdób nawiązuje ściśle do 
stylu narodowych wzorników, charakterystycznych 
dla regionów Kaukazu. G ł o w n i a  ze stali 
polerowanej, o umiarkowanej krzywiźnie. Płazy 
profilowane w szeroką bruzdę przygrzbietową. 
W części zastawy trawiony kartusz oraz monogram 
cara Aleksandra III, z polami dekoracji od góry 
i dołu symbolizującymi wzory kultur narodów 
Kaukazu. Po stronie wewnętrznej orzeł dwugłowy 
z berłem i jabłkiem oraz ornamentem w podobnym 
stylu, co na płazie zewnętrznym. Dekoracje tra-
wione, z czernionym tłem. Tuż pod nasadą data 
wykonania głowni 1918. Sztych w linii grzbietu. 
P o c h w a  z trzasek drewnianych, oklejona 
skórą, okuwana na grzbiecie i brzuścu mosiężną 
blachą z wąskim ząbkowanym paskiem pośrod-
ku. Sześć poziomych, szerokich okuć z guzami 
pośrodku. Szyjka z gniazdami na dolne wąsy, 
ozdobiona repusowanym monogramem Aleksan-
dra III. Poniżej żelazna górna ryfka z nieruchomym 
koluszkiem. Dolna ryfka wykonana analogicznie. 
Wysoki trzewik od góry okuty wąskim paskiem 
z poziomą dekoracją perełkową. Poniżej dekoracja 
astragalem. Trzewik prosto ścięty. Całość pochwy 
sprawia wrażenie dużo starszej od samej szabli.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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SZABLA AUSTRO-WĘGIERSKA 
OFICERA PIECHOTY WZ 
1837/1838

dł. całk. szabli w pochwie 1015 mm, dł. szabli 
993 mm, dł. głowni 865 mm, szer. głowni u na-
sady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa 
szabli 805 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1365 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, 
czerniona. Jelec tarczowo-kabłąkowy, z wąsami. 
Kabłąk wyraźnie rozszerzony, z wybrzuszeniem 
w górnej partii. Półwąsy szerokie, z ością, 
dołem zaokrąglone. Tarcza mocowana dwiema 
śrubami do jelca. Tylne ramię zagięte ku głowni, 
zakończone formą baryłki. Trzon drewniany, 
ukośnie karbowany. Długi, żłobiony kapturek, 
dołem mocowany pierścieniem, górą zanitowany 
trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, pole-
rowana, o umiarkowanej krzywiźnie. W przekroju 
zbliżona do piórowej. Płazy obustronnie płaskie, 
klinowe, grzbiet o przekroju okrągłym. Długie, 
obosieczne pióro z ością, sztych symetryczny. 
Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, sygnatura 
producenta. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
czerniona, z dwiema ryfkami o szerokich, tarcz-
kowatych, wypukłych pierścieniach z ruchomymi 
koluszkami od strony grzbietowej. Kanelowany 
kołnierz mocowany na zewnętrz płaszcza pochwy. 
Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą. Przy 
szabli temblak oficerski.

Szable tego wzoru były w rękach Polaków 
uczestniczących w rewolucji węgierskiej w la-
tach 1848–1849, a także w czasie powstania 
styczniowego.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZABLA WĘGIERSKA OFICERA 
PIECHOTY WZ 1837

dł. całk. szabli w pochwie 980 mm, dł. szabli 
960 mm, dł. głowni 835 mm, szer. głowni u na-
sady 27 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa 
szabli 590 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1060 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, z wąsami. Kabłąk wyraźnie 
rozszerzony, z wybrzuszeniem w górnej partii. 
Półwąsy szerokie, dołem zaokrąglone. Tylne ramię 
jelca zakończone łezką w formie baryłki, zagięte 
ku głowni. Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie 
karbowany, obciągnięty czarną skórą. Kapturek 
sięgający jelca żłobiony, dołem mocowany 
pierścieniem, górą nitowany trzpieniem głowni. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiarkowa-
nej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, 
szeroką bruzdę przygrzbietową, wypełniającą 
niemal całą powierzchnię płazów. Oba płazy 
dekorowane elementami charakterystycznymi dla 
głowni z tego okresu. Pióro obosieczne, sztych 
w linii grzbietu. Po obu stronach, pod nasadą, 
sygnatura producenta z Solingen. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami o sze-
rokich, tarczkowatych, wypukłych pierścieniach, 
z ruchomymi koluszkami od strony grzbietowej. 
Kanelowany kołnierz mocowany na zewnętrz 
płaszcza pochwy. Pochwa zakończona asyme-
tryczną ostrogą. Przy szabli temblak oficerski.

Szable tego typu były w rękach Polaków, bio-
rących udział w rewolucji węgierskiej w latach 
1848–1849, a także w czasie powstania 
styczniowego.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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SZABLA RADZIECKA, 
OFICERSKA, PO 1917 R.

dł. całk. szabli w pochwie 987 mm, dł. szabli 
954 mm, dł. głowni 803 mm, szer. głowni 
u nasady 31 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, 
masa szabli 895 g, masa szabli w pochwie 1400 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty. Tylne ramię zakończone pierścieniem na 
wiązanie temblaka, przednie, dwukrotnie łukowato 
zagięte, tworzy kabłąk połączony z głowicą. Kabłąk 
obustronnie dekorowany pięcioramienną gwiazdą 
ujętą gałązkami liści laurowych. Trzon rękojeści 
drewniany, ukośnie karbowany, dołem uchwycony 
pierścieniem, od góry nakrętką na trzpieniu głowni. 
G ł o w n i a  ze stali polerowanej, niklowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie profi-
lowana w jedną szerszą bruzdę i trzy brudeczki 
przygrzbietowe, sięgające krótkiego, obosiecznego 
pióra z ością. Sztych w linii grzbietu. P o c h w a 
z łubek drewnianych, obciągnięta ceratą i pola-
kierowana na czarno. Okucia mosiężne. Szyjka 
z wytłoczonym herbem Związku Radzieckiego 
mocowana do płaszcza pochwy śrubą. Poniżej 
ryfka z ruchomym koluszkiem na stronie siecznej. 
Pochwa zakończona trzewikiem. Przy szabli 
temblak.

cena wywoławcza: 3 800 zł
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SZABLA ROSYJSKA 
SZEREGOWYCH KAWALERII, 
TZW. SZASZKA, WZ 1881

dł. całk. szabli w pochwie 1029 mm, dł. szabli 
996 mm, dł. głowni 858 mm, szer. głowni u na-
sady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa 
szabli 860 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1390 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna. Trzon 
drewniany, ukośnie karbowany, dołem ujęty sze-
rokim pierścieniem. Rozwidlona głowica w formie 
uproszczonej głowy ptaka z profilu, z otworem na 
temblak, mocowana śrubą na trzpieniu głowni. Na 
zewnętrznej stronie pierścienia punca w ramce 
prostokątnej pisana cyrylicą ZLAT.OR.FAB. Na 
wewnętrznej stronie głowicy i pierścienia punce 
odbiorcze. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną bruzdę przygrzbietową, wypełniającą 
niemal całą powierzchnię płazów. Pióro obosieczne 
z ością. Sztych symetryczny. Na wewnętrznym 
progu bite punce: dwie litery A oraz numer 45. 
Na zewnętrznym progu punca: wokół orła dwu-
głowego cyrylicą ZLATOUST/ORUŻ.FABR. oraz rok 
1916. P o c h w a  z łubek drewnianych, poszyta 
skórą. Okucia mosiężne. Szyjka z zaczepem od 
strony wewnętrznej, poniżej ryfka z ruchomym 
koluszkiem od strony siecznej. Pochwa zakoń-
czona trzewikiem. Na okuciach punce. Przy szabli 
skórzany temblak polowy.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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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 ze-
wnętrznej strony półkoliste. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, obosieczna, lekko zakrzywiona, o prze-
kroju 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, oklejona czarną skórą, od 
góry okuta mosiężną tuleją z okienkami po obu 
stronach. Dolną część tulei tworzy pierścień wraz 
z koluszkiem na rzemień od strony wewnętrznej. 
Pochwa zakończona mosiężnym trzewikiem, 
zwieńczonym żłobioną kulą, mocowanym do 
płaszcza pochwy mosiężną zszywką. Na pierścieniu 
i trzewiku bita punca: litera A.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907

dł. całk. kindżału w pochwie 638 mm, dł. kindżału 
592 mm, dł. głowni 436 mm, szer. głowni u nasady 
35 mm, masa kindżału 520 g, masa kindżału 
w pochwie z żabką 810 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 
przy nasadzie. Główki nitów od zewnętrznej strony 
półokrągłe. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
obosieczna, lekko zakrzywiona. Obustronnie 

w środku szlifowana w dwie wąskie bruzdy na 
długości od nasady do obosiecznego pióra z ością. 
Sztych symetryczny. Na wewnętrznej stronie, przy 
nasadzie, bita punca producenta (cyrylicą) oraz data 
1916, na zewnętrznej litera A oraz litera A zwień-
czona koroną. P o c h w a  z łubek drewnianych, 
oklejona czarną skórą, od góry okuta mosiężną 
tulejką z okienkami po obu stronach. Dolną część 
tulei stanowi pierścień wraz z koluszkiem na rze-
mień od strony wewnętrznej. Pochwa zakończona 
mosiężnym trzewikiem zwieńczonym guzem. Przy 
kindżale żabka.

cena wywoławcza: 700 zł
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TASAK PIONIERÓW I SAPERÓW AUSTRO-WĘGIERSKICH WZ 1853

dł. całk. w pochwie 660 mm, dł. tasaka 627 mm, 
dł. głowni 462 mm, szer. głowni u nasady 55 mm, 
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa tasaka 1295 g, 
masa tasaka w pochwie 1675 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec 
prosty, masywny, zakończony owalnymi gałkami. 
Trzon rękojeści z dwu okładzin rogowych, nitowany 
do analogicznie ukształtowanego trzpienia czterema 
stalowymi nitami. Na zewnętrznej stronie jelca bite 
numeratory wojskowe: 14. S. A./557. G ł o w n i a 

stalowa, polerowana, prosta, masywna, szlifowana 
w jedną szeroką bruzdę na płazie zewnętrznym. 
Sztych w linii grzbietu. Na progu zewnętrznym, 
pod nasadą, tłok wytwórni: J. ZELINKA/WIEN oraz 
W-n, orzeł dwugłowy, 87. P o c h w a  z łubek 
drewnianych, obciągnięta czarną skórą. Szyjka 
i trzewik stalowe, żłobione. Trzewik płasko ścięty. 
Szyjka z pionowym zaczepem do żabki.

W tasaki tego wzoru uzbrojone były kompanie 
saperów i artyleria polowa okresu legionowego.

cena wywoławcza: 2 600 zł

115
TASAK – MACZETA, 1 POŁ. XX W.

dł. tasaka 506 mm, dł. głowni 373 mm, szer. 
głowni u nasady 47 mm, gr. grzbietu u nasady 4 
mm, masa tasaka 710 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, okładziny proste, drewnia-
ne, w kształcie trzonu, pięciokrotnie przenitowane. 
W głowicy otwór na rzemień. G ł o w n i a  sta-
lowa, w przekroju klinowa, z płaskimi płazami, 

rozszerzająca się ku sztychowi asymetrycznemu, 
przygrzbietowemu. Na wewnętrznym płazie wybite 
I.I.B/1945 ↑. P o c h w a  skórzana z zamocowa-
niem na pasie nośnym. Wlot pochwy wzmocniony 
przynitowaną opaską mosiężną. W górnej partii 
pasek skórzany do mocowania rękojeści. Na we-
wnętrznej stronie wytłoczone D. M. & S L TD/1944.

cena wywoławcza: 700 zł
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SZABLA ROSYJSKA OFICERA 
ARTYLERII, TZW. DRAGONKA, 
WZ 1881

dł. całk. szabli w pochwie 975 mm, dł. szabli 
933 mm, dł. głowni 793 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, 
masa szabli 675 g, masa szabli w pochwie 980 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, z tylnym ramieniem zakończonym 
pierścieniem na temblak. Przednie ramię, dwu-
krotnie łukowato zagięte, tworzy kabłąk połączony 
zaczepem z kapturkiem. Trzon drewniany, ukośnie 
karbowany, dołem uchwycony pierścieniem, 
górą krótkim kapturkiem mocowanym nakrętką 
na trzpieniu głowni. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, o małej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w jedną bruzdę przygrzbietową, 
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów. 
Pióro obosieczne z ością. Sztych asymetryczny. Na 
wewnętrznym płazie, na wysokości zastawy, ujęty 
ornamentem: napis cyrylicą ZLAT.OR.FABR, nad 
nim orzeł carski. Na zewnętrznym progu punce П 
oraz Ш. P o c h w a  z łubek drewnianych, poszyta 
skórą. Okucia mosiężne. Szyjka z zaczepem od 
strony wewnętrznej. Poniżej ryfka z ruchomym 
koluszkiem od strony siecznej. Pochwa zakoń-
czona trzewikiem. Na trzewiku i pierścieniu bity 
numerator wojskowy 842. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 3 000 zł
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SZABLA ROSYJSKA 
SZEREGOWYCH ARTYLERII, 
TZW. DRAGONKA, WZ 1881

dł. całk. szabli w pochwie 1030 mm, dł. szabli 
1009 mm, dł. głowni 867 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, 
masa szabli 900 g, masa szabli w pochwie 1425 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
esowaty, z tylnym ramieniem zwiniętym ku głowni 
i zakończony pierścieniem na temblak. Przednie 
ramię, dwukrotnie łukowato zagięte, tworzy, 
połączony zaczepem z trzpieniem głowni, kabłąk. 
Trzon drewniany, ukośnie karbowany, dołem 
uchwycony pierścieniem, górą krótkim kaptur-
kiem, mocowanym śrubą na trzpieniu głowni. Na 
wewnętrznej stronie jelca numeratory wojskowe 
i punce: 32, litera D pisana cyrylicą i zwieńczona 
koroną oraz 33. Na zewnętrznej stronie jelca 
bita sygnatura cyrylicą: ZLAT.OR.FABR./1905 r. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o niewielkiej 
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną 
bruzdę przygrzbietową, wypełniającą niemal całą 
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne z ością. 
Sztych symetryczny. Na wewnętrznym progu 
bite punce: litera A, cyrylicą litera D zwieńczona 
koroną oraz 48. Na zewnętrznym progu punca: 
wokół orła dwugłowego napis cyrylicą ZLATOUST/
ORUŻ.FABR. oraz rok 1905. P o c h w a  z łubek 
drewnianych, poszyta skórą. Okucia mosiężne. 
Szyjka z zaczepem od strony siecznej. Pochwa 
zakończona trzewikiem. Na okuciach punce 
i numeratory wojskowe. Przy szabli skórzany 
temblak polowy. Szabla w stanie zbliżonym do 
magazynowego.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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SZABLA ANGIELSKA,  
2 POŁ. XVIII W.

dł. całk. szabli w pochwie 822 mm, dł. szabli 
808 mm, dł. głowni 688 mm, szer. głowni u na-
sady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa 
szabli 515 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1000 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, 
czerniona. Jelec krzyżowo-kabłąkowy, z krótkimi, 
szerokimi półwąsami. Tylne ramię zakończone 
prostą kształtką od strony jelca, przednie, zagięte 
pod kątem prostym, wybrzuszone w górnej partii, 
tworzy kabłąk połączony z trzpieniem głowni. 
Na wysokości głowicy, w kabłąku, szczelina na 
temblak. Trzon rękojeści drewniany, ukośnie 
karbowany, owinięty imitacją jaszczura i opleciony 
filigranem mosiężnym. Kapturek długi, dołem 
mocowany pierścieniem u jelca, górą zanitowany 
trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, pole-
rowana, o bardzo dużej krzywiźnie, w przekroju 
klinowa. Wyraźnie zaznaczone długie, obosieczne 
pióro. Sztych w linii grzbietu. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z płaskim grzbietem, czerniona. Dwie 
ryfki z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka 
spojona z płaszczem pochwy. Pochwa zakończona 
boczną ostrogą. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 4 200 zł
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SZABLA ANGIELSKA OFICERA 
JAZDY, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 970 mm, dł. szabli 
899 mm, dł. głowni 777 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szabli 650 g, masa szabli w pochwie 1100 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, krzyżowy, z wąsami i ramionami zakoń-
czonymi guzami. Pochylona do przodu głowica 
w formie schematycznej, widzianej z profilu głowy 
orła. Trzon rękojeści, z dwóch okładzin z kości 
słoniowej, obwiedziony listwą mosiężną, trzy-
krotnie poprzecznie nitowany. Na zewnętrznym 
krzyżu jelca numerator wojskowy K.2:13, na 
wewnętrznym IL11:21. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, o niewielkiej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę 
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów. 
Pióro obosieczne, sztych asymetryczny. Głownia 
od nasady do połowy brzuśca, po obu stronach, 
oksydowana na granatowo oraz dekorowana 
rytowanymi i złoconymi motywami roślinnymi 
i panopliami. Charakterystyczna dekoracja dla 
głowni z przełomu XVIII i XIX wieku. P o c h w a 
skórzana, okucia mosiężne. Szyjka z wyprofilowa-
nym gniazdem na wąsy, zaczepem na zewnętrznej 
stronie oraz ruchomym koluszkiem na grzbiecie. 
Poniżej druga ryfka. Pochwa zakończona długim 
trzewikiem i asymetryczną ostrogą. Po zewnętrznej 
stronie okucia z okienkami.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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SZABLA POLSKA PODOFICERA 
WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 994 mm, dł. szabli 967 mm, 
dł. głowni 840 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, 
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 706 g, 
masa szabli w pochwie 1225 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy, z wąsami. 
Tylne ramie 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 dziesięcioma poprzecznymi karbami, oklejony 
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym 
drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca kapturek 
zamocowany śrubą na głowicy i sztyftem do 
tylnego ramienia. G ł o w n i a  stalowa, pole-
rowana, niklowana, o umiarkowanej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w dwie jednakowej szero-
kości bruzdy przygrzbietowe, sięgające krótkiego 
obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny. 
Na płazie zewnętrznym trawione: orzeł w koronie, 
na wewnętrznym Honor i Ojczyzna, ujęte trawiony-
mi motywami geometrycznymi. Na zewnętrznym 
progu, pod nasadą, sygnatura CARL EICKHORN/
SOLINGEN, na wewnętrznym, w owalu, wiewiórka 
i litery CE. P o c h w a  stalowa, z dwiema 
ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Brak żłobionej szyjki. Dwa solidne wgniecenia 
w dolnej części pochwy.

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA 
KAWALERII, TZW. BELINÓWKA

dł. całk. szabli w pochwie 988 mm, dł. szabli 
978 mm, dł. głowni 834 mm, szer. głowni u na-
sady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa 
szabli 800 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i żabką 1494 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, trójkabłąkowy. Tylne ramię jelca 
zwinięte w wolutę ku głowni. Przednie, dwukrotnie 
łukowato wygięte, tworzy kabłąk główny, moco-
wany na trzpieniu głowni. Dwa boczne, mocno 
wygięte, łączą się z kabłąkiem głównym w jego 
górnej części. Trzon rękojeści drewniany, poziomo 
karbowany, owinięty czarną skórą i opleciony gład-
kim i podwójnie skręconym drutem mosiężnym. 
Głowica pochylona znacznie do przodu, nakryta 
owalnym, zwężającym się ku dołowi kapturkiem, 
sięga jelca. Na kapturku, na wysokości głowicy, 
nałożony orzeł z koroną na tarczy amazonek. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, niklowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifo-
wana w dwie bruzdeczki przygrzbietowe i szerszą 
bruzdę na środku płazów. Szlify bruzd sięgają 
krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. 
Na płazie zewnętrznym pod nasadą sygnatura: F. 
FICHTE/SOLINGEN. Na wewnętrznym płazie, pod 
nasadą, sygnatura firmy Weyersberg & Kirchbaum. 
P o c h w a  stalowa, polerowana, niklowana, 
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami po 
stronie grzbietowej. Kanelowana szyjka mocowana 
w płaszczu pochwy dwiema śrubkami. Pochwa 
zakończona asymetryczną ostrogą. Przy szabli 
temblak i żabka.

Szabla wzorowana na słynnej szabli kawaleryjskiej 
oficera wz 1827/1909 (według A. N. Kulinskij), 
według wielu polskich bronioznawców wz 1909, 
tzw. belinówka. Opisana szabla ma głownię 
w kilku miejscach skorodowaną (przy nasadzie, 
na płazie i sztychu), pochwa szczególnie mocno 
przy górnej ryfce, brzuścu oraz ostrodze.

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

dł. całk. szabli w pochwie 950 mm, dł. szabli 
914 mm, dł. głowni 786 mm, szer. głowni u na-
sady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa 
szabli 635 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i żabką 1296 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec krzyżowo-kabłąkowy z 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 rękojeści drewniany, 
z dziesięcioma poprzecznymi karbami, oklejony 
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym 
drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca kaptu-
rek, zamocowany wkrętem na głowicy i sztyftem 
do tylnego ramienia jelca. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, o znikomej krzywiźnie, obustronnie 
szlifowana w jedną, średniej szerokości bruzdę 
przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego 
pióra. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym płazie 
trawiona dekoracja: orzeł w koronie, napis HONOR 
I OJCZYZNA, z obu stron zamknięte stylizowanymi 
liśćmi i kwiatami. Na płazie wewnętrznym, pod 
nasadą, tłok wytwórni G. BOROWSKI/WARSZA-
WA. P o c h w a  stalowa, niklowana, z dwiema 
ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie 
pochwy. Szyjka mocowana na wcisk do płaszcza 
pochwy zakończonego wydatną, asymetryczną 
ostrogą. Przy szabli temblak oficerski wz 1919 
oraz żabka.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA 
BRONI PIESZYCH WZ 1921/22

dł. całk. szabli w pochwie 960 mm, dł. szabli 
920 mm, dł. głowni 788 mm, szer. głowni u na-
sady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa 
szabli 670 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i żabką 1325 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni 
w wolutę, przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy 
i połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści 
drewniany, z dziesięcioma poprzecznymi karbami, 
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Długi, sięgający 
jelca kapturek, zamocowany wkrętem na głowicy 
i sztyftem do tylnego ramienia jelca. Od spodu 
na tym ramieniu wybita cyfra 3. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o niewielkiej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w trzy jednakowe, wąskie 
bruzdy przygrzbietowe, biegnące od połowy 
zastawy i sięgające niemal początku długiego, 
obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. Na 
płazie wewnętrznym, pod nasadą, tłok wytwórni 
G. BOROWSKI/WARSZAWA. P o c h w a  sta-
lowa, polerowana, niklowana, z dwiema ryfkami 
z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka 
z dławikiem mocowana na wcisk do płaszcza 
pochwy, zakończonego wydatną, asymetryczną 
ostrogą. Przy szabli temblak oficerski wz 36 oraz 
żabka.

cena wywoławcza: 5 000 zł
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SZABLA FRANCUSKA OFICERA 
KAWALERII, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 
914 mm, dł. głowni 776 mm, szer. głowni u na-
sady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa 
szabli 685 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
1495 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, z szerokimi, promieniście 
żłobionymi półwąsami. Tylne ramię jelca zwinięte 
ku dołowi w spłaszczoną kulkę. Przednie, zała-
mane pod kątem prostym, w trzech odmiennie 
ukształtowanych odcinkach tworzy kabłąk 
połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści 
czworoboczny, z drewna hebanowego, nacinanego 
w drobną krateczkę, dołem mocowany w jelcu, 
górą nakryty krótkim kapturkiem nitowanym 
trzpieniem głowni. Owalny, wypukły, promieniście 
żłobiony kapturek. G ł o w n i a  stalowa, polero-
wana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w jedną, szeroką bruzdę, wypełniającą 
niemal całą powierzchnię płazów. Pióro obosiecz-
ne, sztych w linii grzbietu. Na wysokości zastawy 
oba płazy dekorowane ornamentami roślinnymi 
i panopliami, charakterystycznymi dla przełomu 
XVIII i XIX wieku. P o c h w a  mosiężna, z dwie-
ma ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Szyjka z dławikiem mocowana w płaszczu pochwy 
na wcisk. Pochwa zakończona asymetryczną 
ostrogą. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZABLA FRANCUSKA OFICERA 
HUZARII, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 1070 mm, dł. szabli 
1004 mm, dł. głowni 864 mm, szer. głowni 
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 850 g, masa szabli w pochwie 1270 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, krzyżowo-kabłąkowy, z ostro 
zakończonymi, eliptycznymi wąsami. Tylne 
ramię jelca zwinięte ku dołowi w płaską wolutę. 
Przednie, dwukrotnie łukowato wygięte, tworzy 
kabłąk główny, połączony z trzpieniem głowni. 
Oba kabłąki boczne, łukowato wygięte, łączą się 
z kabłąkiem głównym na wysokości głowicy. Długi 
kapturek, dołem mocowany klinem do tylnego 
ramienia jelca, górą, zwieńczony owalnym zgru-
bieniem w kształcie półśliwki, nitowany trzpieniem 
głowni. Tylne ramię jelca i kabłąki dekorowane 
na całej powierzchni motywami liści laurowych, 
wąsy zdobione motywem rozet i palmet. Długi 
kapturek z motywem palmety, groteski oraz koguta, 
symbolu Francji, trzymającego w szponach gałązki 
z liśćmi laurowymi. G ł o w n i a  stalowa, polero-
wana, w jednej trzeciej długości szmelcowana na 
granatowo, o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana na całej długości w dwie bruzdy 
z mocno wystającą ością i okrągłym grzbietem. 
Pióro obosieczne, sztych w linii grzbietu. Na obu 
szmelcowanych płazach trawione dekoracje: 
panoplia, półksiężyc, gałązki, girlandy, półksiężyc. 
Przy nasadzie z obu stron ornament. Wszystkie 
elementy złocone, charakterystyczne dla głowni 
z przełomu XVIII i XIX wieku. Na wysokości 
brzuśca, na wewnętrznej stronie, napis: Union et 
Force (Zjednoczenie i Siła), na zewnętrznej: IA (?) 
I Egalite (monogram, Równość). Na zewnętrznym 
ornamencie, pod wąsem, inicjały: SH (Samuel 
Hoppe działający na przełomie XVIII i XIX w. 
w Solingen). P o c h w a  stalowa, polerowna, 
z jedną mosiężną, złoconą ryfką z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie. Mosiężna szyjka z gniaz-
dami na wąsy, mocowana w płaszczu pochwy na 
wcisk. Pochwa z płaskim grzbietem, zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 5 000 zł
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SZABLA AUSTRIACKA OFICERA PIECHOTY WZ 1861

dł. całk. szabli w pochwie 957 mm, dł. szabli 
920 mm, dł. głowni 777 mm, szer. głowni u nasady 
29 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 
635 g, masa szabli w pochwie z temblakiem i żabką 
1165 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
tarczowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca zwinięte ku 
głowni w wolutę, z dwiema szczelinami na temblak. 
Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony 
imitacją skóry jaszczura. Kapturek długi, mocowany 
pierścieniem u jelca, od góry śrubą na trzpieniu 
głowni. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 

niklowana, o nieznacznej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w jedną, szeroką bruzdę z ością na 
długim, obosiecznym piórze. Sztych symetryczny. 
Na wewnętrznym progu pod nasadą tłok wytwórni 
Weyersberg & Co Solingen. P o c h w a  stalowa, 
niklowana, z dwiema ryfkami, zakończona ostrogą. 
Górna ryfka bez koluszka, z poziomym zaczepem 
od strony wewnętrznej, dolna z nieruchomym 
kożuszkiem na grzbecie pochwy. Przy szabli 
temblak i żabka.

W szable tego wzoru uzbrojeni byli oficerowie służb 
pieszych Legionów Polskich w latach 1914–1917.

cena wywoławcza: 2 000 zł

127
SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1904

dł. całk. szabli w pochwie 1055 mm, dł. szabli 
1023 mm, dł. głowni 865 mm, szer. głowni u na-
sady 31 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa 
szabli 1030 g, masa szabli w pochwie 1625 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
koszowy, perforowany w okrągłe otwory. W tylnej 
części tarczy jelca podłużne szczeliny na temblak. 
Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, 
oklejony imitacją skóry jaszczura. Kapturek długi, 
z policzkami, mocowany pierścieniem u jelca, 
od góry śrubą na trzpieniu głowni. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie. Płazy 
obustronnie płaskie, klinowe, grzbiet o przekroju 
okrągłym, pióro obosieczne, sztych asymetryczny. 
Na płazie zewnętrznym bita sygnatura H. ZELNIK/

WIEN, W-n, orzeł dwugłowy, 13. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z szyjką i dwiema ryfkami, 
zakończona ostrogą. Górna ryfka bez koluszka, 
z poziomym zaczepem od strony wewnętrznej, 
dolna z nieruchomym koluszkiem na grzbiecie 
pochwy. Na dole pochwy i na ostrodze powtórzona 
sygnatura producenta. Przy szabli temblak. Opisana 
szabla ma zgodne numery bite na szyjce pochwy 
i progu głowni: 15DR (15 Regiment Dragnów) oraz 
numer broni 1935.

W szable tego wzoru uzbrojony był 1 i 2 Pułk 
Ułanów Legionowych (słynny z szarży pod Rokitną 
13 czerwca 1915 r.) oraz kilka innych pułków 
kawalerii odradzającej się Polski, m. in. 9 Pułk 
Ułanów Małopolskich.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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SZABLA AUSTRIACKA OFICERA 
KAWALERII WZ 1861

dł. całk. szabli w pochwie 933 mm, dł. szabli 
900 mm, dł. głowni 767 mm, szer. głowni u na-
sady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa 
szabli 815 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 
i rapciami 1440 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
koszowy, ażurowy, perforowany symetrycznie 
w nieregularne otwory, rytowany, z dekoracją 
roślinną. Tylne ramię z dwiema szczelinami na tem-
blak i zwiniętą ku głowni, walcowatą końcówką. 
Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, owinięty 
imitacją skóry jaszczura i opleciony podwójnie 
skręconym drutem mosiężnym. Kapturek długi, 
z policzkami, mocowany pierścieniem u jelca, 
od góry śrubą na trzpieniu głowni. G ł o w n i a 
ze stali damasceńskiej, polerowana, o małej 
krzywiźnie. Szlifowana w jedną szeroką bruzdę 
na zewnętrznym płazie. Pióro długie, obosieczne, 
z ością po obu stronach. Sztych symetryczny. Na 
wewnętrznym progu, pod nasadą, tłok wytwórni: 
WEYESBERG/& STAMM/SOLINGEN, na progu 
zewnętrznym EISENHAUER. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z dwiema ryfkami. Górna ryfka z za-
czepem poziomym od strony wewnętrznej, dolna, 
z nieruchomym koluszkiem na grzbiecie pochwy. 
Kanelowana szyjka z dławikiem, mocowana 
w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą. Przy szabli temblak oficerski 
z orłem dwugłowym i monogramem FJI oraz rapcie.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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SZASZKA KOZACKA XIX W.

dł. całk. szaszki w pochwie 970 mm, dł. szaszki 
968 mm, dł. głowni 815 mm, szer. głowni u na-
sady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa 
szaszki 625 g, masa szaszki w pochwie 925 g

R ę k o j e ś ć  otwarta. Trzon rękojeści, o typowym 
dla tych szabel kształcie, wykonany z dwu okładzin 
rogu, nitowany w trzech miejscach żelaznymi, 
poprzecznymi nitami na żelaznych podkładkach. 
Głowica rękojeści wysoka, rozdwojona, w kształcie 
półelipsy z wydatnym zębem. Dołem zwężający się 
trzon oprawiony w żelazny, profilowany pierścień 
z uskokiem do szerokości głowni. Listwy okalające 
trzon sięgają do rozdwojonej głowicy. G ł o w n i a 
ze stali polerowanej, o umiarkowanej krzywiźnie. 
Krzywizna głowni zmienna, charakterystyczna dla 
tych szabel. Płazy głowni profilowane bruzdeczką 
przygrzbietową i nieco szerszą dolną. Pióro obo-
sieczne subtelnie poszerzone progiem z niewielkim 
młotkiem. Bruzdeczka przytylcowa kończy się 
przy poszerzonym piórze, a dolna ok. 12 cm od 
niesymetrycznego sztychu. P o c h w a  z drew-
nianych trzasek, oklejona szagrynem, szyta po 
stronie wewnętrznej tzw. rymarskim ściegiem. 
Szyjka pochwy żelazna, zakończona szerokim 
kołnierzem i poszerzonym wlotem dla wsunięcia 
rękojeści. Poniżej ryfka wykonana w żelazie, wą-
ska, pośrodku z granią i kanelażem krawędzi. Od 
strony wewnętrznej kółko mocowane przy ryfce. 
Na dole wysoki trzewik z zaokrąglonym końcem, 
u góry z prostym kanelażem.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZABLA KAUKASKA XIX W.

dł. całk. szabli w pochwie 806 mm, dł. szabli 
772 mm, dł. głowni 648 mm, szer. głowni 
u nasady 39 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szabli 900 g, masa szabli w pochwie 1355 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa 
z drewnianym trzonem. Jelec prosty, z szerokiego 
płaskownika, tworzącego ażurowy przedni kabłąk, 
zwiniętego w trzy pręty przy głowicy, z poziomym 
bolcem mocującym oprawę u góry. Tylne ramię 
jelca krótkie, mocno zwinięte ku dołowi, zakończo-
ne łezką. Na środku jelca półwąsy dolne w formie 
ostro zakończonego migdała. Trzon rękojeści 
z owalnymi bokami, ograniczony płaską listwą, do-
łem mocowany szerokim pierścieniem z podwójnie 
kanelowaną górną krawędzią. Głowica wysunięta 
ku przodowi, z płaskimi bokami i podwójnym 
kanelażem dolnej krawędzi. Drewniane półkoliste 
okładziny poprzecznie nitowane. Na głowni, pod 
nasadą, twardy, czerwony filc. G ł o w n i a  ze 
stali polerowanej – europejska, krótka i szeroka, 
bardzo ładnie profilowana dwiema bruzdami, 
z długim, obosiecznym piórem o powiększonej 
szerokości, z mocno zarysowanym progiem. Bruz-
dy, biegnące od piątego centymetra przy nasadzie, 
kończą się środkowym, symetrycznym sztychem. 
Głownia gruba i ciężka. P o c h w a  z drewnia-
nych trzasek, oklejona ciemną, lakierowaną skórą, 
szyta szwem rymarskim na stronie zewnętrznej. 
Szyjka u góry obrzeżona płaskim, pogrubionym 
kołnierzem u wlotu i gniazdami na półwąsy jelca. 
Dołem szyjka obramiona ryfką z granią pośrodku 
i kanelażem po brzegach. Na wewnętrznej stronie 
ryfki, bączek pośredni do kółka. Trzewik pochwy 
wysoki, na dole zaokrąglony niewielką, symetrycz-
ną ostrogą. U góry trzewik ukształtowany w dwa 
półkola z obu stron, poniżej górnej krawędzi dwa 
obustronne kanelaże.

cena wywoławcza: 3 000 zł
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SZABLA FRANCUSKA OFICERA ARTYLERII WZ 1822

dł. całk. szabli w pochwie 1080 mm, dł. szabli 
1052 mm, dł. głowni 898 mm, szer. głowni u na-
sady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa 
szabli 1035 g, masa szabli w pochwie 1405 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec tarczowy, trójkabłąkowy. Tarczka od 
strony grzbietowej dekorowana, wygięta ku głowni. 
Od strony siecznej tarcza zwężająca się, dwukrotnie 
łukowato wygięta, tworzy kabłąk główny, mocowa-
ny na trzpieniu głowni. Boczne kabłąki łączą się 
z kabłąkiem głównym w jego górnej partii. Trzon 
rękojeści rogowy, poprzecznie karbowany i owi-
nięty podwójnie skręconym drutem mosiężnym. 
Krótki kapturek, zwieńczony owalnym zgrubieniem 
w kształcie półoliwki, nitowany trzpieniem głowni. 
Kabłąki i kapturek zdobione motywami roślinnymi. 

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiarkowanej 
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w szeroką 
bruzdę oraz bruzdeczkę przygrzbietową na długości 
brzuśca. Pióro obosieczne, sztych w linii grzbietu. 
Na zewnętrznym progu, pod nasadą, bite punce 
odbiorcze. Na grzbiecie ryty napis producenta: 
Coulaux & Cie Klingenthal. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem 
na grzbiecie. Szyjka z dławikiem mocowana 
w płaszczu pochwy śrubą od strony wewnętrznej. 
Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą.

W szable tego wzoru początkowo uzbrojone były 
oddziały WP przy Armii gen. Hallera. W później-
szym okresie, 1918–1939, opisany typ szabli był 
na wyposażeniu wielu pułków polskich.

cena wywoławcza: 1 500 zł

132
SZABLA FRANCUSKA OFICERA WOJSK PIESZYCH, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 916 mm, dł. szabli 900 
mm, dł. głowni 772 mm, szer. głowni u nasady 
30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 
670 g, masa szabli w pochwie 1040 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, 
z masywnymi wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte 
ku głowni, zakończone owalnym guzem, przednie, 
załamane pod kątem prostym, tworzy kabłąk łukiem 
dochodzący do głowicy i połączony z trzpieniem 
głowni. W połowie kabłąka ozdobny guz. Trzon 
rękojeści z drewna hebanowego, obustronnie 
nacinany w bardzo drobną kratkę. Całość nakryta 
kapturkiem w kształcie promieniście kanelowa-
nego migdała, zanitowana trzpieniem głowni. 

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o niewielkiej 
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana, w jedną, szero-
ką bruzdę sięgającą połowy długości obosiecznego 
pióra. Na długości brzuśca wąska bruzdeczka 
przygrzbietowa. Sztych w linii grzbietu. Na obu 
płazach głowni florystyczna dekoracja wykonana 
odręczną grawerką. W części zastawy usunięta 
dewiza lub dekoracja. Na grzbiecie głowni ciekawie 
grawerowana strzała, być może miała zastąpić 
puncę wykonawcy. P o c h w a  z czarnej skóry 
zszytej na grzbiecie. Okucia mosiężne. Kołnierz szyj-
ki z wycięciem na wąsy i ruchomym koluszkiem od 
strony grzbietowej. Poniżej druga ryfka z szerokim 
pierścieniem, ogniwkiem i ruchomym koluszkiem. 
Trzewik górą ozdobnie wycięty, dołem zakończony 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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SZPADA FRANCUSKA OFICERA PIECHOTY WZ 1882

dł. całk. szpady w pochwie 1108 mm, dł. szpady 
1042 mm, dł. głowni 903 mm, szer. głowni 
u nasady 22 mm, masa szabli 850 g, masa szpady 
w pochwie 1260 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, ni-
klowana. Jelec esowaty, tarczowo-kabłąkowy. Tylne 
ramię jelca zwinięte ku głowni, zakończone wolutą. 
Boczne, odchodzące od tarczy kabłąki łukowato 
wygięte, łączą się w górnej części z kabłąkiem 
głównym, połączonym z trzpieniem głowni. Na 
wysokości głowicy szczelina do wiązania temblaka. 
Trzon rękojeści z rogu, poprzecznie karbowany 
i opleciony drutem. Długi, kanelowany kapturek 

dołem mocowany pierścieniem, górą zanitowany 
trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, pole-
rowana, niklowana, prosta, obosieczna, w prze-
kroju soczewkowa. Poniżej zastawy obustronnie 
szlifowana w jedną, asymetryczną bruzdę. Sztych 
symetryczny. Na zewnętrznym płazie zastawy gra-
werowany napis: Manufakture/nationale/d`armes 
de/Chátellerault/Avril 1903/offer de Infie/Mle 1882. 
P o c h w a  stalowa, polerowana, niklowana, 
z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem od strony 
grzbietu. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy 
śrubą na zewnętrznej stronie. Pochwa zakończona 
symetryczną ostrogą. W środkowej partii miejscowy 
brak niklu.

cena wywoławcza: 1 500 zł

134
SZABLA FRANCUSKA OFICERA KAWALERII WZ 1822

dł. całk. szabli w pochwie 1095 mm, dł. szabli 
1073 mm, dł. głowni 923 mm, szer. głowni 
u nasady 27 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szabli 850 g, masa szabli w pochwie 1325 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, tarczowy, trójkabłąkowy. Trzon 
rękojeści poprzecznie karbowany i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Kabłąk 
główny zamocowany zaczepem pod kapturkiem. 
Dwa boczne kabłąki biegną łukiem i łączą się 
z kabłąkiem głównym w jego górnej części. Krótki 
kapturek nitowany u góry trzpieniem głowni. Tarcza 
od strony grzbietu, boczne kabłąki, dolne krawędzie 

kapturka – dekorowane bordiurą z motywem 
roślinnym. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę, 
sięgającą obosiecznego pióra. Dodatkowo, na 
długości brzuśca, bruzdeczka przygrzbietowa. 
Sztych w linii grzbietu. Na zewnętrznym płazie, pod 
nasadą, bite sygnatury odbiorcze: litera C zwień-
czona gwiazdką, litera G zwieńczona gwiazdką; 
obie w owalu. Na grzbiecie napis Coulaux et Cie 
Klingenthal. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem od strony 
grzbietowej. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy 
nitem od strony wewnętrznej. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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SZABLA SZWEDZKA 
SZEREGOWYCH KAWALERII 
WZ 1807

dł. całk. szabli w pochwie 1040 mm, dł. szabli 
1010 mm, dł. głowni 877 mm, szer. głowni u na-
sady 40 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa 
szabli 1060 g, masa szabli w pochwie 2265 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa żelazna. Jelec 
prosty z kabłąkiem. Tylne ramię jelca zakończone 
spłaszczoną łezką, przednie, załamane pod 
kątem lekko rozwartym, rozszerzającym się ku 
górze, łukiem dochodzącym do głowicy, tworzy 
kabłąk, na brzegach fazowany. Trzon rękojeści 
z dwóch drewnianych okładzin zakrywających 
szerokość trzpienia głowni, mocowany trzema 
poprzecznymi nitami. Na środku krzyża jelca 
półwąsy dolne. Długi kapturek mocno wyoblony, 
dołem mocowany w pierścieniu przy jelcu. Na 
głowicy nakrętka mocująca kapturek do trzpienia 
głowni. G ł o w n i a  stalowa, o umiarkowanej 
krzywiźnie, szeroka i długa. Obustronnie profi-
lowana w jedną szeroką bruzdę od nasady do 
długiego obosiecznego pióra. Sztych z pazurem. 
P o c h w a  żelazna, w przekroju owalna, z dwie-
ma wąskimi ryfkami z ruchomymi koluszkami na 
grzbiecie. Szyjka z gniazdami na wąsy, mocowana 
w płaczu pochwy na wcisk. Pochwa zakończona 
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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SZABLA SZWEDZKA OFICERA 
HUZARÓW, OK. 1800 R.

dł. całk. szabli w pochwie 955 mm, dł. szabli 
922 mm, dł. głowni 802 mm, szer. głowni 
u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szabli 650 g, masa szabli w pochwie 1030 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec prosty, krzyżowy, z kabłąkiem i wąsami. 
Tylne ramię zwinięte w łezkę ku głowni. Przed-
nie, dwukrotnie załamane pod kątem prostym, 
rozszerzające się w górnej partii, tworzy kabłąk, 
z kanelowanymi brzegami. Wąsy smukłe, oparte 
na rysunku elipsy. Trzon drewniany, ukośnie 
żłobiony, oklejony czarną skórą, opleciony 
podwójnym i skręconym drucikiem mosiężnym. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o znacznej 
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną, 
szeroką bruzdę przygrzbietową, wypełniającą 
niemal całą powierzchnię płazów. Pióro obosiecz-
ne, krótkie, sztych w linii grzbietu. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z płaskim grzbietem, bez 
ryfek okalających. Dwa ruchome koluszka, szeroko 
rozstawione, mocowane na grzbiecie bączkami. 
Szyjka pochwy z wysokim żłobionym kołnierzem 
i gniazdami na wąsy jelca. Pochwa lutowana 
mosiądzem na brzuścu, zakończona asymetryczna 
ostrogą.

cena wywoławcza: 3 800 zł
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TASAK ŻOŁNIERSKI PIECHOTY ROSYJSKIEJ WZ 1817

dł. całk. w pochwie 858 mm, dł. tasaka 812 mm, 
dł. głowni 680 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, 
gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa tasaka 850 g, 
masa tasaka w pochwie z żabką 1150 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, w całości odlana 
z mosiądzu. Jelec esowaty z kabłąkiem, tylne 
jego ramię zakończone podwójną gałką. Trzon 
poprzecznie karbowany. Na zewnętrznej stronie 
kabłąka bite litery G, H oraz liczba 21. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. 

Obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę 
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów. 
Krótkie, obosieczne pióro, sztych w linii grzbietu. 
Na zewnątrz progu, pod nasadą, bite punce: MЭ, 
I-3 oraz G w kółku. Na grzbiecie widoczny początek 
napisu cyrylicą Złot… P o c h w a  z czarnej skóry, 
okucia mosiężne. Szyjka z zaczepem do żabki oraz 
trzewik zakończony kulką. Trzewik do połowy 
nakryty kawałkiem skóry (dawna reperacja). Przy 
tasaku żabka.

cena wywoławcza: 2 000 zł

137
SZABLA PRUSKA OFICERA PIECHOTY, 2 POŁ. XIX W.

dł. całk. szabli w pochwie 883 mm, dł. szabli 
865 mm, dł. głowni 736 mm, szer. głowni u nasady 
25 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 
550 g, masa szabli w pochwie z temblakiem 930 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
tarczowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca z dwiema 
szczelinami na temblak, zakończone zwiniętą 
ku głowni wolutą. Przednie wygięte w kształcie 
półstrzemienia, połączone z trzpieniem głowni. 
Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, 
owinięty imitacją jaszczura i opleciony dwoma 
pojedynczymi i jednym podwójnie skręconym 
drutem mosiężnym. Długi, żebrowany kapturek, 

dołem mocowany pierścieniem, górą nitowany 
trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, polero-
wana, o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana 
w jedną, szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą 
obosiecznego pióra. Sztych asymetryczny. Płazy po 
obu stronach bogato dekorowane rozbudowanymi 
panopliami. Grzbiet zdobiony trawionym motywem 
wici roślinnej. Na zewnętrznym progu, pod nasadą, 
bita sygnatura producenta WK&C. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z jedną ryfką z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie. Kanelowana szyjka 
z dławikiem mocowana w płaszczu pochwy dwie-
ma śrubkami. Pochwa zakończona symetryczną 
ostrogą. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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SZABLA SAKSOŃSKA OFICERA 
HUZARII, XVIII/XIX W.

dł. całk. szabli w pochwie 975 mm, dł. szabli 
950 mm, dł. głowni 823 mm, szer. głowni 
u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, 
masa szabli 600 g, masa szabli w pochwie 915 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, krzyżowy, z kabłąkiem i wąsami. Tylne 
ramię zakończone dwoma ozdobnymi guzami, 
przednie, załamane pod kątem prostym, rozszerza-
jąc się u góry tworzy kabłąk połączony z trzpieniem 
głowni. Wąsy proste, długie, na brzegach żłobione. 
Trzon rękojeści drewniany, zwężający się w górnej 
partii, poprzecznie karbowany, obciągnięty czarną 
skórą. Długi kapturek z przedstawieniem głowy 
lwa, dołem mocowany w tylnym ramieniu jelca, 
górą nitowany trzpieniem głowni. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, 
o przekroju klinowym z szerszym, wyoblonym 
grzbietem. Pióro obosieczne z asymetryczną ością, 
sztych z pazurem. Pod nasadą oraz na wysokości 
zastawy, po obu stronach, dekoracje w postaci 
motywów geometrycznych, roślinnych i panoplii. 
P o c h w a  z czarnej skóry, okucia mosiężne. 
Szyjka z ruchomym koluszkiem na grzbiecie, 
poniżej ryfka z drugim ruchomym koluszkiem. 
Pochwa zakończona trzewikiem z asymetryczną 
ostrogą. Okucia zdobione jednostronnie, na kra-
wędziach, motywami rocaillowymi oraz paskami 
z groszkowaniem i schematycznymi motywami 
roślinnymi.

Szabla o bardzo podobnej rękojeści ze zbiorów 
Muzeum Okręgowego w Toruniu jest opisana 
jako szabla polsko-saska z połowy XVIII wieku. 
(M. Pawłowska Broń biała biała-sieczna z zbiorach 
Muzeum Okręgowego w Toruniu, str. 45. poz. 23)

cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZPADA FRANCUSKA OFICERA DRAGONÓW WZ 1882 – WARIANT

dł. całk. szpady w pochwie 1100 mm, dł. szpady 
1078 mm, dł. głowni 922 mm, szer. głowni u na-
sady 22 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa 
szpady 1020 g, masa szpady w pochwie 1370 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
koszowy, perforowany pięcioma nieregularnymi 
kształtami geometrycznymi. Trzon rękojeści z czer-
nionego rogu, poprzecznie karbowany i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Krótki 
kapturek zanitowany trzpieniem głowni. Na kapturku 

grawerowany monogram wiązany AJ. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, prosta, o przekroju klinowym. 
Obustronnie szlifowana w jedną, głęboką bruzdę 
przygrzbietową, sięgającą obosiecznego pióra. 
Sztych symetryczny. Na płazie wewnętrznym tłok 
wytwórni G. BARRE FARB: PARIS. P o c h w a 
stalowa, polerowana, z jedną ryfką z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie pochwy. Szyjka mocowana 
w płaszczu pochwy śrubą po wewnętrznej stronie. 
Pochwa zakończona symetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 2 400 zł

141
SZPADA FRANCUSKA OFICERA PIECHOTY WZ 1822

dł. całk. szpady w pochwie 1075 mm, dł. szpady 
1042 mm, dł. głowni 892 mm, szer. głowni u na-
sady 20 mm, masa szpady 910 g, masa szpady 
w pochwie z żabką 1395 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
tarczowy z kabłąkiem. Kabłąk, mocowany zacze-
pem pod kapturkiem, w swej górnej części posiada 
szczelinę do wiązania temblaka. Tylne ramię jelca 
zwinięte w wolutę. Trzon rękojeści z czarnej masy, 
poprzecznie karbowany, owinięty mosiężnymi 
drutami. Kapturek długi, sięgający jelca, z góry 

zanitowany trzpieniem głowni. Wszystkie części 
mosiężne bardzo bogato dekorowane. G ł o w n i a 
stalowa, prosta, soczewkowa, obosieczna, niklowa-
na. Szlifowana obustronnie w jedną, asymetryczną 
bruzdę od końca zastawy niemal do symetrycznego 
sztychu. Na progu wewnętrznym, pod nasadą, sy-
gnatura DALE/S.T ETIENNE. P o c h w a  stalowa, 
niklowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem, 
zakończona symetryczną ostrogą. Przy pochwie 
żabka do mocowania szpady. Przy szpadzie temblak 
francuski.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZPADA FRANCUSKA OFICERA 
DRAGONÓW WZ 1896

dł. całk. szpady w pochwie 1125 mm, dł. szpady 
1000 mm, dł. głowni 952 mm, szer. głowni u na-
sady 25 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa 
szpady 940 g, masa szpady w pochwie 1350 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec koszowy, symetrycznie perforowany 
czterema wydłużonymi łezkami. Trzon rękojeści 
z czernionego rogu, poprzecznie karbowany i ople-
ciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. 
Krótki kapturek zanitowany trzpieniem głowni. Na 
warkoczu nałożona srebrna aplikacja z herbem. 
Na zewnętrznej części kosza, od strony grzbietu, 
bita sygnatura: ED. LAFLEUR/PARIS. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, prosta, 
o przekroju klinowym. Obustronnie szlifowana 
w jedną, głęboką bruzdę przygrzbietową, sięgającą 
długiego, obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. 
Na grzbiecie, pod nasadą, napis: Coulaux & Cie 

Klingenthal. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
niklowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem 
na grzbiecie pochwy. Szyjka mocowana w płaszczu 
pochwy śrubą po wewnętrznej stronie. Pochwa 
zakończona symetryczną ostrogą. Przy szpadzie 
ruka do mocowania szabli na pasie.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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PÓŁSZABLA ŻANDARMERII I POLICJI, POLSKA WZ 1921/22

dł. całk. półszabli w pochwie 831 mm, dł. półszabli 
760 mm, dł. głowni 830 mm, szer. głowni u nasady 
30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa półszabli 
667 g, masa półszabli w pochwie z żabką 1185 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z wąsami. Tylne ramię jelca 
zwinięte ku głowni w płaską wolutę, przednie, za-
łamane pod kątem prostym, tworzy kabłąk, łukiem 
dochodzący do głowicy i połączony z trzpieniem 
głowni. Trzon drewniany, z dziewięcioma poprzecz-
nymi karbami, oklejony czarną skórą i opleciony 
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi, 

sięgający jelca kapturek zamocowany sztyftem do 
tylnego ramienia i śrubą na głowicy. Na spodzie 
tylnego ramienia wybita cyfra 4. G ł o w n i a 
stalowa, o znikomej krzywiźnie, skorodowana. 
Obustronnie szlifowana w jedną, średniej szerokości 
bruzdę przygrzbietową, sięgającą obosiecznego 
pióra. Sztych symetryczny. Pod nasadą, na płazie 
wewnętrznym, tłok wytwórni G. BOROWSKI/
LESZNO 27/WARSZAWA. P o c h w a  stalowa, 
z szyjką i zaczepem do żabki na stronie zewnętrznej 
oraz wydatną, asymetryczną ostrogą. Przy półszabli 
żabka.

cena wywoławcza: 2 000 zł

144
SZABLA POLSKA WOJSK LĄDOWYCH WZ 76 WP

dł. całk. szabli w pochwie 988 mm, dł. szabli 
953 mm, dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 
31 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 
875 g, masa szabli w pochwie z żabką 1710 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
jelec krzyżowo-kabłąkowy z wąsami. Tylne ramię 
zakończone płaskim guzem o łukowatym wykroju. 
Przednie, zagięte pod lekko rozwartym kątem, 
dochodzi łukiem do głowicy. Długi kapturek sięga 
jelca. Nakrycie głowicy w kształcie migdała. Trzon 
drewniany, poprzecznie karbowany, obciągnięty 
czarną skórą i opleciony dwoma podwójnie skręco-
nymi drutami mosiężnymi. G ł o w n i a  stalowa, 

polerowana, niklowana, o średniej krzywiźnie. Obu-
stronnie szlifowana w dwie bruzdy przygrzbietowe 
od nasady do długiego obosiecznego pióra. Sztych 
asymetryczny, przygrzbietowy. Na zewnętrznym 
płazie trawiony napis HONOR I OJCZYZNA oraz 
orzeł bez korony, zaś pod nasadą WZ 76 WP/323. 
Na wewnętrznym płazie, pod nasadą: Wifama/
Łódź 1982. P o c h w a  ze stali polerowanej, 
niklowana, z dwiema ryfkami i ruchomymi kolusz-
kami na grzbiecie, zakończona prostokątną ostrogą 
z bitym numerem 323 na wewnętrznej stronie. 
Szyjka mocowana na wcisk w płaszczu pochwy. 
Przy szabli temblak i żabka.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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PAŁASZ POLSKI MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1976

dł. całk. szabli w pochwie 977 mm, dł. szabli 
941 mm, dł. głowni 818 mm, szer. głowni u nasady 
23 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 
695 g, masa szabli w pochwie z temblakiem i żabką 
1085 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
jelec krzyżowo-kabłąkowy z wąsami. Tylne ramię 
zakończone płaskim guzem o łukowatym wykroju, 
przednie, zagięte pod lekko rozwartym kątem, 
dochodzi łukiem do głowicy tworząc kabłąk. Długi 
kapturek sięga jelca. Nakrycie głowicy w kształcie 
migdała. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, 
obciągnięty czarną skórą i opleciony dwoma 
podwójnie skręconymi drutami mosiężnymi. Na 

zewnętrznym krzyżu nałożona kotwica admiralska. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, niklowana, 
o minimalnej krzywiźnie, w przekroju klinowa, 
z poszerzonym płaskim grzbietem. Długie, obo-
sieczne pióro, sztych symetryczny. Na zewnętrznym 
płazie trawiony napis HONOR I OJCZYZNA oraz 
orzeł bez korony. Pod nasadą: Wifama/Łódź 1987. 
Na wewnętrznym płazie pod nasadą WZ/076. 
P o c h w a  drewniana, poszyta czarną skórą. 
Okucia mosiężne. Szyjka z gniazdami na wąsy. 
Dwie ryfki z pierścieniami poziomo kanelowanymi 
na brzegach i ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Trzewik prostokątny z okienkami, u góry i na dole 
poziomo żłobiony, zakończony gałką. Przy szabli 
temblak i żabka.

cena wywoławcza: 2 000 zł

146
PAŁASZ POLSKI MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1976/1900

dł. całk. szabli w pochwie 980 mm, dł. szabli 
943 mm, dł. głowni 815 mm, szer. głowni u nasady 
23 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 
715 g, masa szabli w pochwie z temblakiem i żabką 
1120 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, jelec 
krzyżwo-kabłąkowy z wąsami. Tylne ramię jelca 
zakończone płaskim guzem o łukowatym wykroju. 
Przednie, zagięte pod lekko rozwartym kątem 
dochodzi łukiem do głowicy tworząc kabłąk. Długi 
kapturek sięga jelca. Nakrycie głowicy w kształcie 
migdała. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, 
obciągnięty czarną skórą i opleciony dwoma 
podwójnie skręconymi drutami mosiężnymi. Na 
zewnętrz krzyża nałożona kotwica admiralicji. 

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, niklowana, 
o minimalnej krzywiźnie, w przekroju klinowa, 
z poszerzonym płaskim grzbietem. Długie, obo-
sieczne pióro, sztych symetryczny. Na zewnętrznym 
płazie trawiony napis HONOR I OJCZYZNA oraz 
orzeł w koronie oraz grawerowana dedykacja: Panu 
Jerzeu Woźniakowi/Jerzy Buczma/Kontradmirał 
Poznań 1997–05–23. Pod nasadą: Wifama/Łódź 
1995. Na progu wewnętrznym WZ 90 MW/024. 
P o c h w a  drewniana, poszyta czarną skórą. 
Okucia mosiężne. Szyjka z gniazdami na wąsy. 
Dwie ryfki z pierścieniami poziomo żłobionymi na 
brzegach i ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Trzewik prostokątny z okienkami, u góry i na dole 
poziomo żłobiony, zakończony gałką. Przy szabli 
temblak i żabka.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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147
KORDZIK POLSKI LOTNICTWA WZ 1954

dł. całk. kordzika w pochwie 377 mm, dł. kordzika 
342 mm, dł. głowni 225 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru kości 
słoniowej, okucia mosiężne, srebrzone. Jelec 
esowaty, z otworem na temblak. Trzon ujęty od dołu 
pierścieniem z przyciskiem zatrzasku po stronie 
wewnętrznej. Głowica od góry płaska, zwieńczona 
nakrętką w formie spłaszczonego guza 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 24895 oraz wybita dedykacja Płk. mgr. 
Stanisławowi Koniecznemu. Po stronie wewnętrznej 
pazur zatrzasku blokujący kordzik w pochwie oraz 
ciąg dalszy dedykacji: DOWÓDCA WOJSK LOTNI-
CZYCH/gen. dyw. pil. Tytus KRAWCZYC – Poznań. 
7.10.1984 r. P o c h w a  metalowa, obszyta 
czarną skórą. Okucia srebrzone. Do szyjki i ryfki 
przytwierdzone tulejki z ruchomymi koluszkami. 
Na zewnętrznej stronie szyjki przytwierdzony znak 
lotniczy – szachownica wypełniona biało-czerwoną 
emalią. Do ryfek troczone karabińczykami z krętli-
kami rapcie – skórzane, koloru białego.

cena wywoławcza: 900 zł

148
KORDZIK POLSKI MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1954

dł. całk. kordzika w pochwie 374 mm, dł. kordzika 
344 mm, dł. głowni 230 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru kości 
słoniowej, okucia mosiężne. Jelec esowaty z otwo-
rem na temblak. Trzon ujęty od dołu pierścieniem 
z przyciskiem zatrzasku po stronie wewnętrznej. 
Głowica od góry płaska, zwieńczona nakrętką 
w formie guza 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 
3758, na wewnętrznej pazur zatrzasku blokujący 
kordzik w pochwie. P o c h w a  metalowa, obszyta 
czarną skórą. Okucia mosiężne. Do szyjki i ryfki 
przytwierdzone tulejki z ruchomymi koluszkami. Na 
zewnętrznej stronie szyjki przytwierdzona kotwica 
admiralicji na tle Krzyża Grunwaldu. Trzewik płasko 
ścięty, zakończony spłaszczoną kulką. Do ryfek 
troczone karabińczykami z krętlikami rapcie – 
skórzane, koloru czarnego.

cena wywoławcza: 600 zł
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KORDZIK POLSKI OFICERÓW 
WZ 1924

dł. całk. kordzika w pochwie 366 mm, dł. kordzika 
336 mm, dł. głowni 226 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru burszty-
nowego. Oprawa mosiężna, srebrzona. Głowica 
prostokątna, zdobiona ornamentem z 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 skórzana pod-
kładka. 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, ujęte stylizowanym ornamentem 
roślinnym. Na progu grawerowany inicjał wiązany 
JK. Na wewnętrznym progu tłoczony napis G. Bo-
rowski. P o c h w a  metalowa, poszyta czarną 
skórą po stronie wewnętrznej. Okucia mosiężne, 
srebrzone. Szyjka z ryfką i ruchomym koluszkiem. 
Poniżej pierścień z ogniwkiem i ruchomym kolusz-
kiem, stanowiące drugą ryfkę. Pochwa z płasko 
ściętym trzewikiem zakończonym grzybkiem. Trzy 
okucia pochwy zdobione analogiczną dekoracją, 
co rękojeść – paskiem liści laurowych.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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150
TARCZA SEPAR, PERSJA, 
OK. 1800 R.

stal, mosiądz, śr. 520 mm

Ta 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 
półmihrabów. Wokół osiem medalionów, utwo-
rzonych z półmihrabów ze schematycznymi moty-
wami lamp meczetowych. Pomiędzy medalionami 
umieszczone płaskie romby o falistych brzegach 
i guzy. Całość dekorowana ciętym ornamentem 
o motywach roślinno-kwiatowych. Szeroka bor-
diura z umieszczonymi na przemian podłużnymi 
i okrągłymi rezerwami z inskrypcjami, otoczona 
węższymi pasami z wycinanymi schematycznymi 
kwiatami i motywem fali. Na wewnętrznej stronie 
cztery stalowe ogniwka mocujące zewnętrzne guzy, 
służące także do zamocowania uchwytu tarczy.

cena wywoławcza: 5 500 zł151
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. Po wykręceniu 
uchwytu, z przedniej części wysuwa się kłujny 
nadziak, w przekroju kwadratowy, długości 200 
mm.

cena wywoławcza: 400 zł



123AUKCJA MILITARIÓW /3

152
TARCZA BOJOWA INDOPERSKA 
TYPU DARQUE, DHAL 
XVII/XVIII W.

śred. 453 mm, wys. 43 mm, masa 2700 g

Tarcza kulista, lekko wypukła, koloru czarnego, 
z grubej skóry hipopotama lub słonia, z czterema 
metalowymi płaskimi guzami, na okrągłych 
podkładkach. Guzy okrywają przechodzące przez 
tarczę bolce z ogniwkami, do których przymocowa-
ne od wewnątrz kółka do przewlekania rzemieni. 
Powierzchnia zdobiona siedmiokrotnie powtarza-
jącym się, malowanym złotą farbą motywem botha 
(paisley). Stan zachowania: powierzchnia lekko 
zdeformowana i spękana, ze śladami malatury, 
przy brzegu dwa otwory do zawieszenia. Krawędź 
z niewielkimi wyszczerbieniami i pęknięciami. Na 
guzach pozostałości złotej malatury.

cena wywoławcza: 2 400 zł

153
TARCZA BOJOWA INDOPERSKA 
DARQUE, DHAL XVII/XVIII W.

śred. 460 mm, wys. 50 mm, masa 1100 g

Tarcza kolista, lekko wypukła, ze skóry bawolej, 
z czterema mosiężnymi guzami z motywem 
ludzkiej twarzy, na okrągłych podkładkach 
o ażurowym brzegu. Powierzchnię tarczy zdobi 
figuralna dekoracja z laki, w płaskim reliefie, 
z przedstawieniami czterech tygrysów polujących 
na antylopy oraz czterech ryb pomiędzy guzami. 
Od strony wewnętrznej zespolone z guzami cztery 
ogniwka z kółkami do przewlekania rzemieni oraz 
poduszka zdobiona haftem. Powierzchnia spękana 
i zdeformowana. Krawędź spalona i w jednym 
miejscu wyszczerbiona.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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ARKEBUZ MYŚLIWSKI Z ZAMKIEM KOŁOWYM, CIESZYN, 1668 R.

dł. całk. 1070 mm, masa 3395 g, kaliber 14 mm

L u f a  ośmiogranna, poszerzona przy wylocie 
oraz w części przy komorze prochowo-nabojowej, 
gwintowana, z ośmioma lekko spiralnymi (ok. 1,5 
obrotu) gwintami. Na wylocie osadzona niewielka, 
prosta, mosiężna muszka, celownik szczerbinkowy 
osadzony na płytce z ozdobnie wycinanymi sercem 
i strzałą. Na górnej powierzchni lufy wybite litery 
SPAR…FS…FER oraz data 1668. Z a m e k 
kołowy typu niemieckiego, z wewnętrznym kołem 
krytym w blasze zamka. Panewka z wydłużoną 
osłoną przeciwogniową, z miseczką na proch 
posiadającą ruchomą pokrywkę przesuwaną do 
przodu i tyłu. Szczęka górna z wygiętym, esowatym 
uchwytem zakończonym okrągłą, wypukłą tarczką. 
Od strony zewnętrznej szczęka osłonięta rytowaną 
blachą w kształcie przypominającym fantastycz-
nego stwora. Pomiędzy szczękami długa śruba do 
regulowania odległości zakończona wydłużonym 
kwadratowym uchwytem. Sprężyna kurka, ozdobnie 
profilowana, z dodatkową dekoracyjną tralką, mo-
cowana do płyty zamka dwiema śrubami. Układ 
spustowy z przyspiesznikiem typu niemieckiego, 
osłonięty kabłąkiem z dekoracyjnymi wąsami. Ł o ż 
e z bejcowanego drewna orzechowego, sięgające 
do wylotu lufy, zakończone z przodu okuciem 
z cieniowanej kości dekorowanej grawerowanymi 
motywami stylizowanych liści. Od spodu kanał ze 
stemplem drewnianym, zakończonym kościanym 
wzmocnieniem z motywem meandra. Kanał od 
spodu wzmocniony trzema kościanymi okucia-
mi, zdobionymi grawerowanymi i czernionymi 
liśćmi. Kolba pięciogranna, arkebuzowa, typu 
niemieckiego, ukośnie zakończona, posiadająca 
od strony wklęsłego policzka występ z wolutą. Po 
prawej stronie kolby schowek na skałki pirytowe, 

osłonięty wydłużoną zasuwką w kolorze ciemnej 
wiśni, wyposażoną w sprężynę i zatrzask. Tylna, 
ścięta część kolby, zwana stopką lub trzewikiem, 
z płaską okładziną z rogu bydlęcego, zaopatrzona 
w kościaną kulkę, służącą do bezpiecznego oparcia 
o ziemię.

Dekoracja osady prezentuje klasyczny styl cieszyński 
grupy figuralno-roślinnej w odmianie figuralno-
-roślinnej ciągłej, gdzie gęsta inkrustacja wypełnia 
drewniane płaszczyzny. Pola łoża i kolby określone 
są przez cienkie kościane nitki. Tłem dla motywów 
figuralno-roślinnych jest spiralna wić z kościanych 
nitek, w którą wpisane są drobne krążki rytowane 
w pionowe i poziome, czernione kreski. Dekorację 
łoża po obu stronach tworzą na tle spiralnej wici, 
poczynając od zamka, następujące motywy: stylizo-
wane liście w wąskiej ramce, okrągły owoc, biegną-
cy pies, okrągły owoc, stylizowane liście w ramce, 
okrągły owoc, biegnący zając, okrągły owoc i wąska 
ramka z motywami geometrycznymi. Lewa strona 
z okrągłym medalionem w części centralnej z figurą 
siedzącego niedźwiedzia w pejzażu. Wokół sześć 
okrągłych owoców przypominających orzechy 
laskowe. W przedniej części figura skradającego 
się psa. Szyjka kolby z przedstawieniami lisa i psa 
oraz dwiema okrągłymi płytkami, pionowo grawero-
wanymi i czernionymi, z umieszczonymi wewnątrz 
główkami śrub przymocowujących zamek z drugiej 
strony. Grzbiet kolby z motywami stylizowanych liści 
i liści akantu w ramkach, owocu i ukośnej kratki 
w romboidalnej ramce. Wąska płaszczyzna kolby po 
prawej stronie grzbietu z rozetą w partii centralnej 
oraz dwoma przedstawieniami biegnących lisów. 
Pokrywka schowka na piryt z figurą biegnącego 
lisa oraz dwoma okrągłymi owocami po bokach. 
Spód kolby z dwiema rozetami i trzema owocami 

na tle wici roślinnej, podobnie jak na pozostałych 
płaszczyznach osady.

Opisana wyżej strzelba jest myśliwskim arkebuzem 
kołowym. Rusznikarze i szyftarze cieszyńscy zaczęli 
wytwarzać taką broń na początku XVII wieku, obok 
tzw. cieszynek służących do polowania na ptactwo 
siedzące. Arkebuzy były cięższe i masywniejsze, 
miały większy kaliber i były przeznaczone do polo-
wania na grubszą zwierzynę. Prezentowany arkebuz 
posiada szereg cech jednoznacznie wskazujących 
na cieszyńskie pochodzenie. Dotyczy to głównie 
dekoracji kolby i łoża, odmiennej niż stosowana 
w innych ośrodkach. Charakterystyczną cechą 
wyrobów cieszyńskich jest dekoracja figuralno-ro-
ślinna wypełniająca wszystkie płaszczyzny. Pola łoża 
i kolby są określone przez cienkie, kościane nitki. 
Tłem dla motywów figuralnych, roślinnych i geo-
metrycznych jest spiralna wić z kościanych nitek, 
w którą wpisane są drobne krążki. Dokładnie taka 
sama dekoracja pokrywa drewniane powierzchnie 
prezentowanego na aukcji arkebuza. Równie 
powszechny dla wyrobów cieszyńskich jest zestaw 
motywów figuralnych, zwłaszcza motywy psa ści-
gającego zająca oraz innych zwierząt, występujące 
na opisanym wyżej arkebuzie. Obok dekoracji łóż 
i kolb wyraźne podobieństwa dotyczą elementów 
metalowych. Cechą łączącą arkebuz z wyrobami 
cieszyńskimi są: zamek kołowy umieszczony 
po zewnętrznej stronie blachy zamkowej, lufa 
ośmioboczna w przekroju i wyraźnie rozszerzona 
przy wylocie, przyrządy celownicze, niewielka 
muszka z miedzi i celownik szczerbinkowy oraz 
grawerowana blacha, zakrywająca górną szczękę 
kurka, w kształcie głowy fantastycznego zwierzęcia. 
Inną cechą jest schowek na piryt po prawej stronie 
kolby z wydłużoną, pokrytą dekoracją przykrywką,

cena wywoławcza: 48 000 zł
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CZEKAN – PISTOLET Z ZAMKIEM KOŁOWYM,  
CIESZYN (?)/SAKSONIA (?), POŁ. XVII W.

dl. całk. 778 mm, masa 1960 g, kaliber 14 mm

L u f a  o przekroju okrągłym, niegwintowana, 
bez przyrządów celowniczych, z umieszczonym 
poniżej żelaznym stemplem. U wylotu lufy osadzony 
stalowy, ozdobnie wycięty toporek z charaktery-
stycznym wykończeniem młotka w kształcie korony. 
Z a m e k  kołowy. Blacha gładka, bez dekoracji. 
O s a d a  – łoże z drewna orzechowego, lekko po-
chylone, owalne w przekroju, będące jednocześnie 
trzonkiem toporka. Dekoracja, w myśl zasady horror 

vacui, pokrywa wszystkie drewniane powierzch-
nie, ograniczone nitkami z kości. Wypełniają je 
inkrustowane kością i masą perłową, grawerowane 
i czernione owoce, podłużne listki, drobne krążki 
oraz przedstawienia zwierząt – psy, lisy, dziki, 
ryś, zając oraz fantastyczny stwór u dołu poniżej 
zamka. Łoże zakończone szerokim pierścieniem 
(dł. 90 mm) z kości bydlęcej, z grawerowanymi 
przedstawieniami tulipanów po obu stronach. 
Trzewik z kości bydlęcej, grawerowany, z żelazną 
kulką służącą do bezpośredniego oparcia o ziemię.

cena wywoławcza: 44 000 zł
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DUBELTÓWKA SKAŁKOWA, XVIII W.

dł. 1285 mm, masa 2835 g, kaliber 14 mm

L u f y  okrągłe, niegwintowane, ze stali oksydo-
wanej, z krótkim warkoczem, zespolone na całej 
długości metalową listwą, kształtem zbliżoną do 
wyoblonego dwuteownika. Mocowana do osady 
śrubą na warkoczu i przetyczką w przedniej części 
łoża. W części dennej szczerbinki, u wylotu muszki, 
stanowiące elementy celownicze. Pod lufami dwie 
tuleje do wprowadzenia drewnianego pobojczyka 
z metalową główką. Na wysokości komory spalania 
obie lufy pokryte inkrustowanymi złotem motywami 
liści akantu. Listwa pomiędzy lufami na całej dłu-
gości zdobiona inkrustowanym złotym motywem 

fali. Z a m k i skałkowe typu francuskiego. Języki 
spustowe osłonięte kabłąkiem z gładkim, długim, 
tylnym wąsem. Przedni wąs krótszy, ozdobnie wy-
cięty, dekorowany podobnie jak blachy zamkowe, 
krzesiwa i kurki motywami roślinnymi. Mechanizmy 
sprawne. O s a d a  – łoże i kolba drewniane. 
Dolna część, łoże i cała szyjka, ukośnie żłobione 
w drobną kratkę. Kolba z przykładem policzko-
wym, smukła, z owalną dolną krawędzią, z szyjką 
z wyraźnie zaznaczonym grzbietem. Głowica lekko 
wklęsła, nakryta metalowym kapturkiem z wąsem, 
mocowana dwiema śrubami. Dolna część kolby 
na styku z szyjką dekorowana głębokim reliefem 
z przedstawieniem końskiego łba.

cena wywoławcza: 5 600 zł
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DUBELTÓWKA MYŚLIWSKA KAPISZONOWA, FRANCJA

dł. 1195 mm, masa 2595 g, kaliber 16 mm

L u f y  okrągłe, niegwintowane, z drutu skuwanego 
– dziwer, z warkoczem, zespolone na całej długości 
metalową listwą kształtem zbliżoną do wyoblonego 
dwuteownika. Mocowane do osady śrubą na warko-
czu i przetyczką w przedniej części łoża. W części 
dennej szczerbinka, u wylotu muszka, stanowiące 
elementy celownicze. Pod lufami dwie tuleje do 
wprowadzenia metalowego pobojczyka. Na listwie 
łączącej lufy, na wysokości łoża, inkrustowany 
złotem napis: Canon Damas D`acier. Z a m k 
i kapiszonowe. Języki spustowe osłonięte kabłąkiem 
z ozdobnie wykrojonymi wąsami przednim i tylnym. 
Oba wąsy, płyty zamkowe, kabłąk, warkocz, kurki 
spustowe cyzelowane dekoracją, na którą składają 
się liście akantu, gałązki, palmety i elementy grote-
ski. Lewa płyta z inkrustowanym złotem napisem 
A PARIS, prawa w podobnej technice LEPAGE. 
Mechanizmy sprawne. O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna. Dolna cześć łoża, 
podobnie jak przewężona szyjka, pokryta żłobionym 
motywem fali. Kolba z przykładem policzkowym, 
poniżej ozdobna ośmiopłatkowa rozeta w głębokim 
reliefie. W dolnej części szyjki i kolby głęboki relief 
męskiej głowy. Głowica lekko wklęsła, nakryta 
metalowym kapturkiem z wąsem, mocowana 
dwiema śrubami. Dwa ruchome strzemiączka do 
mocowania pasa nośnego.

Lepage (lub Le Page), bardzo znana francuska, 
rodzinna firma produkująca broń, została założona 
w Paryżu w 1717 r. i istniała aż do 1913 roku. 
Założył ją Luis Pigny i taka nazwę nosiła do 1743 
roku. Później, w wyniku koligacji rodzinnych, znana 
jest jako Lepage (Le Page), kiedy przejął ją mistrz 
rusznikarski Pierre Le Page – był on dostawcą broni 
na Dwór Orleański. Jean Le Page, który prowadził 
przedsiębiorstwo w latach 1779–1822, podniósł 
jego rangę, dbając o najwyższą jakość produktów, 
a także wprowadzając nowatorskie rozwiązania 
techniczne. Le Page był Królewskim Rusznikarzem 
na dworze Ludwika XVI, służył Napoleonowi, 
później Ludwikowi XVIII. Czworo z jego dzieci 
podjęło działalność rusznikarską. Przedsiębiorstwo 
w Paryżu przejął po ojcu w 1822 r. Jean Andre 
Prosper Henri Le Page, rusznikarz Ludwika XVIII, 
Karola X, Ludwika Filipa i Dworu Orleańskiego. 
W 1842 r. firmę przejął jego zięć, Gilles Michel 
Luis Montier, prowadząc ją do 1865 r. pod nazwą 
Le Page – Mountier. W 1865 r. przedsiębiorstwo 
przejął siostrzeniec Henri Le Page’a – Emil Henri 
Fouré. Odtąd aż do 1913 r. funkcjonowało ono 
pod nazwą Fouré – Le Page. W Paryżu istniała 
jeszcze firma André Lepage’a, syna Jeana, który 
w sygnaturach broni używał zwrotu Lepage Fillis 
(syn).

cena wywoławcza: 6 400 zł
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STRZELBA MYŚLIWSKA, NIEMCY, POCZ. XIX W.

dł. całk. 1245 mm, masa 3540 g, kaliber 19 mm

L u f a  stalowa, gładka, w części komory zamkowej 
ośmiogranna, z warkoczem, lekko zwężająca się 
ku wylotowi. Mocowana przetyczką do łoża oraz 
dwiema śrubami na warkoczu do kolby. Na grzbie-
cie komory umocowana szczerbinka w kształcie 
rozłożonej elipsy oraz muszka u wylotu, stanowiące 
elementy celownicze. Z a m e k  kapiszonowy, 
transformowany ze skałkowego, ok. 1820–1840 
roku. Płyta zamka sygnowana J. Lermann. Otwór 
spustowy osłonięty stalową listwą. Mosiężny kabłąk 
osłaniający język spustowy mocowany do osady 

śrubami na przednim i tylnym wąsie. Kontrblacha 
mosiężna mocowana jedną stalową śrubą. Mecha-
nizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże i kolba 
z drewna orzechowego. Łoże, sięgające połowy 
długości lufy, z wydrążonym kanałem na drewniany 
pobojczyk, dodatkowo osadzony w dwóch tulejkach 
mosiężnych pod lufą. Kolba smukła, z owalną 
dolną krawędzią, z przykładem policzkowym. 
Wąska szyjka z wyraźnie zaznaczonym grzbietem, 
po obu stronach ukośnie karbowana w drobną 
kratkę dla pewniejszego uchwytu. Głowica lekko 
wklęsła, z mosiężnym kapturkiem z górnym wąsem, 
mocowana dwiema śrubami.

cena wywoławcza: 1 000 zł

159
STRZELBA KAPISZONOWA, XIX W.

dł. 1248 mm, masa 1610 g, kaliber 14 mm

L u f a  stalowa, czerniona, w części środkowej 
okrągła, w części dennej i wylotowej ośmiogranna, 
z przyrządami celowniczymi: szczerbinką i muszką. 
Mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz dwo-
ma przetyczkami do łoża. Z a m e k  kapiszonowy. 
Blacha, kontrblacha, kabłąk z wąsami, kurek, 
osłony przetyczek mocujące lufę, ośmiogranne 
części lufy oraz wąs – bardzo bogate inkrustowane 
srebrem, głównie motywem wici roślinnej z liśćmi 

i kwiatami. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna. Przy wylocie łoże pogrubione i za-
kończone jasnym drewnem. Pod łożem pobojczyk, 
częściowo w rowku, w części dennej w kanale. 
Kolba smukła, z owalną dolną krawędzią, z szyjką 
z wyraźnie zaznaczonym grzbietem. Głowica 
nakryta kapturkiem z jasnego drewna mocowana 
do kolby dwiema śrubami. W środku łoża i na kolbie 
otwory do zamocowania strzemion do pasa nośne-
go. Srebrna dekoracja na częściach metalowych 
późniejsza. Mechanizm zamka sprawny.

cena wywoławcza: 800 zł
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STRZELBA MYŚLIWSKA, SZWAJCARIA, OK. 1780/1840 R.

dł. całk. 1214 mm, dł. lufy 853 mm, masa 2780 
g, kaliber 15,5 mm

L u f a  stalowa, gładka, w części dennej ośmio-
granna, z krótkim warkoczem. Na całej długości 
lufy, na grzbiecie, płaska listwa celownicza, z przodu 
ziarnowa muszka oraz szczerbinka w części dennej. 
Lufa mocowana do osady śrubą na warkoczu, mo-
siężnym bączkiem i jedną przetyczką. Ośmiogranna 
część lufy obwiedziona kanelowanym, mosiężnym 
półpierścieniem z przodu i wyprofilowaną nakładką 
przy warkoczu. Pomiędzy nimi ułożone mosiężne, 
dekoracyjne listwy o ażurowych brzegach. Z a m e k 
kapiszonowy, transformowany ze skałkowego 
ok. 1840 roku. Blacha zamka sygnowana Conr. 
Michael/a Zurich, za kurkiem grawerunek jelenia 
i psa myśliwskiego. Otwór spustowy osłonięty 
stalową listwą, całość rozbudowanym, ozdobnie 
wykrojonym mosiężnym kabłąkiem z wąsami. 

Kabłąk dekorowany rytowanym motywem skrzyżo-
wanych lufy i bębna oraz gałązek z liśćmi. Ozdobna 
mosiężna kontrblacha mocowana dwiema śrubami, 
z rytowaną dekoracją, na którą składają się motywy 
cęgowe z kogucimi grzebieniami w części central-
nej oraz gałązki z kwiatami i liśćmi po bokach. 
O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże, sięgające połowy 
długości lufy, z wydrążonym kanałem na metalowy 
pobojczyk, dodatkowo osadzony w mosiężnej tulei 
pod lufą. Kolba smukła z przykładem policzkowym. 
Wąska szyjka z wyraźnie zaznaczonym grzbietem, 
po obu stronach ukośnie karbowana w drobną 
kratkę dla pewniejszego uchwytu. Głowica lekko 
wklęsła, z mosiężnym kapturkiem, z górnym, 
ozdobnie rytowanym wąsem. W środku dolnej 
krawędzi kolby oraz na początku łoża umocowane 
strzemiączka do zawieszenia pasa nośnego.

cena wywoławcza: 1 500 zł
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KARABIN, BELGIA, MODEL SZWAJCARSKI 1817

dł. całk. 1245 mm, dł. lufy 871 mm, masa 
z bagnetem 4045 g, kaliber 18 mm

L u f a  stalowa, gładka, na wysokości komory 
ośmiogranna, lekko zwężająca się ku wylotowi. 
Mocowana do osady śrubą na krótkim warkoczu, 
trzema bączkami i jedną przetyczką. Bączki mo-
cowane zatrzaskami sprężynowymi na zewnętrznej 
stronie. Bączek u wylotu szerszy, z dwoma pier-
ścieniami. Na jednym z nich osadzona muszka, 
na warkoczu szczerbinka stanowiące elementy 
celownicze. Na środkowym bączku i przednim 
wąsie kabłąka tuleja z zamocowanymi stalowymi 
strzemiączkami do mocowania pasa nośnego. 
U wylotu, pod spodem, trzpień zatrzasku do blo-
kowania tulejowego bagnetu. Na grzbiecie komory 
bita sygnatura miasta Lüttich w Belgii, litery ELG 
z gwiazdką, całość w owalu zwieńczona koroną. 

Obok, w tarczy herbowej, znak kantonu Zürich. 
Z a m e k  kapiszonowy, transformowany ze skał-
kowego. Na płycie punca w tarczy herbowej. Otwór 
spustowy osłonięty stalową listwą, która stanowi 
dla kabłąka krótki wąs przedni oraz długi tylni, 
z dwoma poprzecznymi zgrubieniami na wysokości 
szyjki. Kontrblacha w kształcie wygiętej listwy 
mocowana dwiema śrubami. Mechanizm zamka 
sprawny. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna orzechowego. Łoże sięga wylotu 
lufy, z rowkiem w części spodniej i wydrążonym 
kanałem do osadzenia metalowego pobojczyka. 
Kolba z owalną dolną krawędzią. Wąska szyjka 
z wyraźnie zaznaczonym grzbietem. Głowica 
płaska, nakryta metalowym kapturkiem z górnym 
wąsem, mocowana do kolby dwiema śrubami. Przy 
karabinie bagnet tulejowy wz 1816.

cena wywoławcza: 1 200 zł

162
BAGNET TULEJOWY KŁUJNY, AUSTRIA WZ 1854

dł. całk. 555 mm, dł. głowni 475 mm

G ł o w n i a  o przekroju czworograniastym. 
Ramię krótkie, wykrój blokowania skośny z kryzą. 

Pierścień blokowania skręcany wkrętem. Bagnet 
przeznaczony między innymi do karabinu Lorenz 
wz 1854.

cena wywoławcza: 200 zł
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163
KARABIN FRANCUSKI PIECHOTY, MODEL 1816T Bis

dł. całk. 1418 mm, dł. lufy 1029 mm, masa 
z bagnetem 4130 g

L u f a  stalowa, gładka, na wysokości komory 
ośmiogranna, lekko zwężająca się ku wylotowi, 
gwintowana w dziewięć bruzd. Mocowana do 
osady śrubą na krótkim warkoczu, trzema bączkami 
i jedną przetyczką. Na lufie, w części dennej, 
zamontowana szczerbinka, u wylotu muszka, 
stanowiące elementy celownicze. U wylotu, pod 
spodem, trzpień zatrzasku do blokowania tule-
jowego bagnetu. Bączki mocowane zatrzaskami 
sprężynowymi na zewnętrznej stronie. Bączek 
u wylotu szerszy, z dwoma pierścieniami. Na 
środkowym bączku i przednim wąsie kabłąka tuleje 
z zamocowanymi stalowymi strzemiączkami do 
mocowania pasa nośnego. Na warkoczu sygnatura 
modelu: 1816 bis. Na komorze litera T w tarczy 
herbowej, liczba 1820 oraz litery TR z prawej oraz 
CzE18, 1819 z lewej. Z a m e k  kapiszonowy, 
transformowany ze skałkowego. Blacha zamka 

sygnowana ManufRa Royle/de Charleville oraz 
punca odbiorcza, litera D zwieńczona gwiazdką 
w owalu. Otwór spustowy osłonięty stalową 
listwą, która stanowi dla kabłąka krótki wąs oraz 
długi tylni, z dwoma poprzecznymi zgrubieniami 
na wysokości szyjki. Kontrblacha w kształcie 
wygiętej listwy, mocowana dwiema śrubami. Me-
chanizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże, 
sięgające wylotu lufy, z rowkiem w części spodniej 
i wydrążonym kanałem do osadzenia metalowego 
obojczyka. Kolba z owalną dolną krawędzią. Wąska 
szyjka z wyraźnie zaznaczonym grzbietem. Głowica 
płaska, nakryta metalowym kapturkiem z górnym 
wąsem, mocowana do kolby dwiema śrubami. 
Na grzbiecie, przy warkoczu lufy, wyciśnięta litera 
G zwieńczona koroną. Na kolbie, przy głowicy, 
z prawej strony napis: CHATEL/S.T ETIENNE. Po 
obu stronach kolby widoczne ślady po korniku. 
Przy karabinie bagnet tulejowy wz 1816.

cena wywoławcza: 1 000 zł

164
BAGNET TULEJOWY SIECZNY, AUSTRIA WZ 1854

dł. całk. 713 mm, dł. głowni 595 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm

G ł o w n i a  jednosieczna, obustronnie szlifowana 
w jedną, szeroką bruzdę. Pióro obosieczne, sztych 

symetryczny. Ramię wchodzi w próg głowni 
stożkiem. Tuleja z kryzą i ukośnym wykrojem blo-
kowania. Pierścień blokowania zaciskany wkrętem. 
Bagnet przeznaczony do sztuera wz 1853 i wz 
1863/66.

cena wywoławcza: 400 zł
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165
PISTOLET KAWALERYJSKI, AUSTRIA WZ 1844

dł. całk. 425 mm, masa 1510 g, kaliber 16 mm

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krót-
kim warkoczem, w części dennej ośmiogranna, 
lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do 
osady śrubą na warkoczu i szerokim, mosiężnym 
bączkiem z dwoma pierścieniami u wylotu. Na 
przednim pierścieniu osadzona muszka celownicza. 
Na grzbiecie, na wysokości komory, sygnatura 
producenta TH. ROTTHALER – Theresia Rotthaler 
działająca w Wiedniu (J. Lugs Handfeurwaffen, 
1956, t. 1, str. 509). Z a m e k  kapiszonowy 
systemu Augustyn. Na płycie zamkowej wybity 

orzełek austrowęgierski i liczba 54. Otwór języka 
spustowego osłonięty stalową taśmą, na której 
osadzony mosiężny kabłąk. Mosiężna kontrblacha 
w kształcie listwy mocowana dwiema stalowymi 
śrubami. Rzadko spotykany zamek systemu Au-
gustyn sprawny (J. Lugs Handfeurwaffen, 1956, 
t. 1, str. 79, p. 220). O s a d a  – łoże i kolba 
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże 
sięga wylotu lufy. Kolba smukła, z kuliście zakoń-
czoną głowicą, nakryta mosiężnym kapturkiem. 
Bączek, kontrblacha i kabłąk z nabitą cyfrą 7, 
zwieńczoną koroną.

cena wywoławcza: 3 000 zł

166
PISTOLET KAWALERYJSKI SYSTEMU LORENZ, AUSTRIA WZ 1859

dł. całk. 402 mm, masa 1400 g, kaliber 15 mm

L u f a  stalowa, gładka, lekko zwężająca się ku 
wylotowi, z krótkim warkoczem. Mocowana do 
osady śrubą na warkoczu oraz szerokim bączkiem 
w połowie długości lufy. W części dennej długi 
rowek, u wylotu muszka, stanowiące elementy 
celownicze. Bączek oraz lewa strona części dennej 

z nabitymi numeratorami. Z a m e k  kapiszonowy, 
tylno-sprężynowy. Blacha i kontrblacha stalowe. 
O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna. Łoże sięga połowy długości lufy. Kolba 
łukowato wygięta, zakończona kuliście. Okucia 
stalowe: kabłąk z wąsami oraz nakrycie głowicy 
z tulejką i ruchomym koluszkiem. Mechanizm 
zamka sprawny.

cena wywoławcza: 2 400 zł
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167
PARA PISTOLETÓW KAPISZONOWYCH 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 
rytowanymi motywami kratki i liścia akantu. Gniaz-

do 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 jednolitego 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: 7 400 zł
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168
PISTOLET KAPISZONOWY KAWALERYJSKI, FRANCJA, WZ 1842

dł. całk. 350 mm, dł. lufy 200 mm, masa 1130 g, 
kaliber 17 mm

L u f a  gładka, o przekroju okrągłym, zbieżnym 
ku wylotowi, z lekkim zaznaczeniem ośmiokątnym 
w części przydennej. Przy gnieździe kominka wybity 
znak Liége, nad którym litera O z gwiazdką. Od 
spodu znak Liége przestrzelania próbnego lufy, sple-
cione litery EL, wielkość kalibru, punca odbiorcza. 
Z a m e k  kapiszonowy z sygnaturą producenta, 
Manufaktury Imperialnej w Tulle, posiada sprężynę 
główną umieszczoną za kurkiem, a tuż pod nią 
napis Mle 1842. O s a d a  – łoże z drewna 
orzechowego. Okucie głowicy kolby, kabłąk spu-
stu i bączek lufy z mosiądzu. Pobojczyk stalowy, 
o oryginalnej budowie, z poprzecznym otworem 
w główce i z wgłębieniem kulistym, służący również 
do czyszczenia lufy.

W 1842 r. w Manufakturze Imperialnej w Châtelle-
rault wykonano serię 50 sztuk pistoletów testowych 
(prototypowych) w oprawie pistoletu kawalerii fran-
cuskiej M1822, wyposażonych w nowoczesny za-
mek kapiszonowy ze sprężyną główną umieszczoną 
za kurkiem. Projektu pistoletu M1842 nie przyjęto 
z powodu dużego zapasu pistoletów M1822 T 
i z powodu odchodzenia od idei stosowania takiej 
broni dla kawalerii. Krytycznie oceniano m. in. wy-
trzymałość kolby pistoletu. Szczęśliwie zachowany 
jeden egzemplarz pistoletu z serii testowej od 1985 
r. znajduje się w zbiorach Muzeum w Châtellerault. 
Przedstawiony pistolet jest równie unikatowym 
egzemplarzem pistoletu kapiszonowego kawalerii 
M1842, ale wykonanym w Manufakturze Imperialej 
w Tulle. Można uznać, że pistolet należał do serii 
testowej lub do serii przeznaczonej dla innego niż 
armia francuska odbiorcy.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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169
PISTOLET SKAŁKOWY FRANCUSKI, AN XIII

dł. całk. 352 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 stanowiącym kontrblachę, mocowany 
dwiema śrubami do boku łoża. Na lufie, na wyso-
kości panewki, sygnatura: litera B, rok produkcji 
1813. Na warkoczu sygnatura modelu: MAN 13. 
Na listwie grzbietowej kolby, bączka oraz kontr-
blasze bita punca odbiorcza – litera D zwieńczona 
gwiazdką w owalu. Z a m e k  skałkowy typu 
francuskiego, złożony z krzesiwa panewki, sprężyny 
krzesiwa, kurka z serduszkiem pod dolną szczęką. 
Blacha zamka z sygnaturą wytwórcy Manuf. Imp 
de St Etienne oraz puncą odbiorczą inspektora – 
literą S w rombie. Mosiężny kabłąk umocowany 

do wydłużonego tylnego wąsa stalowej osłony 
języka spustowego i śrubą ma przednim wąsie 
kabłąka. Na stalowej listwie oraz mosiężnym wąsie 
punca odbiorcza – litera G zwieńczona gwiazdką. 
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, 
zakończona kulistą głowicą nakrytą mosiężnym 
kapturkiem, sygnowana literą G, zwieńczoną 
gwiazdką. Kapturek mocowany dwiema stalowymi 
śrubami do kolby. Na szyjcie kolby wyżłobione: 
PC 1813.

Opisany model był na wyposażeniu formacji jazdy 
napoleońskiej, ale także oddziałów polskich, strzel-
ców konnych, huzarów, szwoleżerów, lansjerów 
i innych.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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170
PISTOLET KAPISZONOWY PODRÓŻNY, NIEMCY (?), XVIII/XIX W.

dł. całk. 290 mm, dł. lufy 162 mm, masa 520 g, 
kaliber 14 mm

L u f a  niegwintowana, gładka, w przedniej części 
okrągła, w dalszej graniasta, z ozdobnie żłobionymi 
płaszczyznami. Gniazdo kominka przykręcone do 
niegwintowanego otworu zapałowego. Z a m e k 

nosi ślady przeróbki ze skałkowego na kapiszonowy. 
Na wewnętrznej powierzchni blachy zamkowej 
wybity słabo czytelny znak rusznikarski, prawdo-
podobnie litera F. O s a d a  – łoże wykonane 
z drewna orzechowego. Głowica kolby, kabłąk 
spustu z wąsami, blacha i kontrblacha wykonane 
z mosiądzu. Pobojczyk stalowy.

cena wywoławcza: 950 zł

171
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  kapiszonowy, 

skrzynkowy. Dwa języki spustowe osłonięte gładkim 
kabłąkiem. Lufy i zamek konstrukcyjnie zespolone, 
mocowane do gładkiej kolby od góry dwiema śru-
bami na warkoczach luf, od dołu śrubą na wąsach 
kabłąka. Kolba z drewna orzechowego, gładka, 
w kształcie worka. Mechanizmy zamka sprawne.

cena wywoławcza: 700 zł
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172
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 
zdobiona lufa, na górnej płaszczyźnie graniastej 
części ma osadzoną listwę z blachy mosiężnej, która 
jest ozdobnie grawerowana i stylizowana dekoracją 
roślinną. Przyległe płaszczyzny i wąs lufy zdobione 
podobnie. Na lufie, po jej zdjęciu, widać wybite 
punce B.D. i literę 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, kabłąk z wąsami 
wykonane z blachy mosiężnej, zdobione delikatnym 

grawerunkiem w postaci motywów roślinnych. 
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.

Jest to bardzo rzadko spotykany na rynku 
antykwarycznym oraz w zbiorach muzealnych 
pistolet, wytwarzany tylko we Włoszech. Pistolet o 
przyciężkiej,silnej, niezbyt zgrabnej sylwetce, do-
stosowanej jednakże do potężnego kalibru 16 mm. 
Model bardzo rzadko spotykany zarówno na rynku 
antykwarycznym, jak i w zbiorach muzealnych; 
wytwarzany tylko we Włoszech. Bardzo ciekawa 
odmiana broni skałkowej.

cena wywoławcza: 4 200 zł
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173
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 grawerowaną dekoracją z motywami cęgów, liści 
i kwiatów. Otwór języka spustowego okuty stalową 
płytką. Osłona języka – mosiężny kabłąk z gładkim 
tylnym wąsem i ozdobnie grawerowanym przednim. 
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 osłonięta mosiężnym kapturkiem z długimi, 
wąskimi wąsami, zwieńczona płaskim, ozdobnym 
guzem. Mechanizm zamka sprawny.

Pistolet o cechach broni europejskiej, dodatkowo 
bogato zdobiony, częściowo w manierze orientalnej. 
Takie 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: 6 600 zł
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174
PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, FRANCJA, XVIII W.

dł. całk. 193 mm, masa 295 g, kaliber 11 mm

L u f a  stalowa, gładka, lekko zwężająca się ku 
wylotowi, z warkoczem i pierścieniem wzmac-
niającym wylot. Mocowana do osady śrubą na 
warkoczu i dwiema przetyczkami w łożu. Z a m e k 
skałkowy, tylno-sprężynowy. Blacha i kontrblacha 

stalowe. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna. Łoże sięga wylotu lufy z wydrążo-
nym kanałem na pobojczyk z gruszkowatą głowicą 
okutą blachą stalową. Język spustowy, osłona 
otworu spustowego, kabłąk z wąsami – stalowe. 
Mechanizm zamka sprawny.

cena wywoławcza: 1 400 zł

175
PISTOLET KAPISZONOWY DWULUFOWY, BELGIA, XVIII/XIX W.

dł. całk. 337 mm, dł. lufy 955 mm, masa g, kaliber 
14 mm

L u f y  stalowe, gładkie, zespolone na całej 
długości listwą, lekko zwężające się ku wylotowi, 
mocowane do osady trzema przetyczkami do łoża 
i śrubą na warkoczu. Na warkoczu lufy wycięcie 
(szczerbinka), na listwie u wylotu osadzona 
muszka, stanowiące elementy celownicze. Z a m 
k i kapiszonowe, transformowane ze skałkowych. 
Na blasze zamkowej sygnatura E. RANDLER (?). 
Analogicznie uformowana kontrblacha, sygnowana 
LIEGE. Otwory języków spustowych osłonięte sta-
lową listwą. Kabłąk, osłaniający języki, z przednim 

wąsem mocowanym śrubą i dłuższym tylnym, 
sięgającym głowicy. Oba mechanizmy zamków 
sprawne. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna orzechowego. Łoże sięga do 
wylotu lufy z końcówką uzbrojoną mosiężnym 
półpierścieniem. W wydrążonym kanale oraz dwóch 
mosiężnych tulejach osadzony metalowy pobojczyk. 
Kolba smukła, o łagodnym wygięciu, zakończona 
gruszkowatą głowicą. Głowica osłonięta metalowym 
kapturkiem z długimi, wąskimi wąsami. Kapturek 
zwieńczony owalnymi guzami. Elementy okuć – 
głowica, kabłąk, blacha i kontrblacha osadzone 
w wyprofilowanych gniazdach.

cena wywoławcza: 1 000 zł
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176
PISTOLET SKAŁKOWY FRANCUSKI, AN 1763–1766, 1775

dł. całk. 395 mm, masa 1215 g, kaliber 16 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 szerokim, mosięż-
nym bączkiem z dwoma pierścieniami u wylotu lufy. 
Bączek blokowany zaciskiem sprężynowym, z otwo-
rem na pobojczyk. Na lufie, na wysokości panewki 
bita sygnatura dla tego modelu, na warkoczu rok 
produkcji 1775. Z a m e k  skałkowy typu francu-
skiego, z krzesiwem panewki, sprężyną krzesiwa, 
kurkiem z serduszkiem pod dolną szczęką. Blacha 
zamka z sygnaturą wytwórcy: Manufacture de S t 

Etienne oraz puncą odbioru – wiązany monogram 

HR zwieńczony koroną, należący do kontrolera 
Huberta Rozier. Na płycie zamka sygnatura La 
Thuilerie, fabrykanta z kontraktem królewskim 
w St. Etienne. Język spustowy osłonięty stalową 
blachą, całość mosiężnym kabłąkiem, mocowanym 
dwoma śrubami na wydłużonym, tylnym wąsie. 
Mechanizm zamka sprawny. O s a d a  – łoże 
i kolba z jednolitego kawałka drewna orzechowego. 
Łoże, sięgające niemal wylotu lufy, z wydrążonym 
kanałem na stalowy pobojczyk. Kolba smukła, 
kuliście zakończona głowicą z mosiężnym kaptur-
kiem, umocowanym dwoma stalowymi śrubami. 
Na wewnętrznej stronie osady wyżłobione: 1775/I. 

R. F. 8.

cena wywoławcza: 6 000 zł



144 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

177
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 oraz wklęsłą głowicą, okutą mosiężną blachą, 
obustronnie dekorowana pięcioma guzami mosięż-
nymi. Osada zdobiona dodatkowo ornamentami 
roślinnymi i geometrycznymi. Pobojczyk drewniany 
osadzony w dwóch tulejkach.

cena wywoławcza: 2 400 zł

178
REWOLWER COLT NAVY M 1851, BELGIA

dł. całk. 305 mm, dł. lufy 160 mm, masa 1100 
g, kaliber 35 mm

L u f a  stalowa, ośmiogranna, gwintowana. Pod 
lufą przymocowany zaczepem sprężynowym tłok 
z dźwignią na dwóch sworzniach, do mocowania 
nabojów w bębnie. U wylotu lufy sygnatura 
wytwórcy – CAP. SYSTEM MANUFACTURED BY 
C. CLEMENT – fabrykanta z Liege. Bęben – walec 
z sześcioma otworami równoległymi na naboje. Przy 
przedniej krawędzi walca bębna nieczytelny napis 
firmowy. Na powierzchni bębna znak próby prze-
strzelań broni Liege. Owal z koroną z literami LEG 
nad gwiazdką, obowiązujący w latach 1846–1893. 
Nad puncą próby znak kontrolera C z gwiazdką. 

Korpus rewolweru zdobiony grawerowanym moty-
wem roślinnym. Na prawej płaszczyźnie korpusu 
prostokątne pole z końcówką napisu – literą M. 
Na lewej stronie kabłąka spustu napis określający 
kaliber – 35, spotykany tylko w kopiach coltów 
belgijskich. Okładziny z kości bydlęcej.

Belgijskie rewolwery systemu Colta dostarczono obu 
stronom walczącym w wojnie secesyjnej. Belgijskie 
kopie Coltów Navy 1851 trafiały w sporej ilości 
również do Polski, przeważnie w ręce dowódców 
i powstańców styczniowych 1863 roku. Napotkano 
udokumentowany egzemplarz colta belgijskiego 
Navy 1851 z powstania, z ozdobnym zdobieniem 
korpusu, z taka samą oprawą kolby z kości bydlęcej.

cena wywoławcza: 1 000 zł
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179
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: 4 200 zł
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180
PAS OFICERSKI, FRANCJA, 

L. 20. XX W.

skóra, mosiądz, szer. 50 mm; przy 
przedniej sprzączce podpięty łańcuszek 

do podtrzymywania szabli.

cena wywoławcza: 300 zł

181
ŻABKA DO ZAWIESZENIA 
SZABLI, POCZ. XX W.

Wykonana z brązowej skóry. Paski nośne 
zapinane na mosiężne sprzączki. Przy tulei 
podłużny pasek zapinany na mosiężny 
grzybek.

cena wywoławcza: 250 zł

182
PAS OFICERSKI, POLSKA, WZ 36

skóra, mosiądz, szer. 42 mm

cena wywoławcza: 300 zł

183
TRZY KLAMRY, FRANCJA, 

OK. 1860 R.

mosiądz, 43–45 × 39–42 mm

Trzy różne klamry do pasa oficera 
marynarki francuskiej z okresu II 

Cesarstwa, ok. 1860 r.

cena wywoławcza: 550 zł
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186
PAS ŻOŁNIERSKI, 
AUSTRO-WĘGRY, POCZ. XX W.

skóra, mosiądz, szer. 22 mm

Ruki obszyte na krawędziach, z wytłaczanym, 
jednolitym wzorem. Sprzączki do podpinania 
szabli. Ruki i pas zakończone stalową sprzączką.

cena wywoławcza: 300 zł 54

187
PAS OFICERSKI, 
POLSKA, WZ 1936

skóra, mosiądz, szer. 47/21 mm

Przy jednym koluszku łańcuszek 
do podtrzymywania szabli. Koalicyjka 
późniejsza.

cena wywoławcza: 400 zł

184
PAS ŻOŁNIERSKI, 
AUSTRO-WĘGRY, POCZ. XX W.

skóra, stal, szer. 24 mm
Ruki obszyte srebrną taśmą, pośrodku czerwona 
żyłka. Sprzączki do podpinania szabli zakończo-
ne stalowym zapięciem.

cena wywoławcza: 350 zł

185
PAS GŁÓWNY DLA OFICERÓW 
I CHORĄŻYCH, POLSKA, WZ 1936

dł. 1200 mm, szer. 50 mm

Pas główny z koalicyjką z jasnobrązowej skóry. 
Części metalowe mosiężne. Dwutrzpieniowa klamra, 
dwa strzemiączka dolne, dwa strzemiączka górne, 
zaczep i spinka do szelki. Między dolnymi strze-
miączkami przesuwka. Pod klamrą na skórze napis 
producenta: SPÓŁKA WYTWÓRCZA/POLSKICH/
RYMARZY I SIODLARZY/W WARSZAWIE.

cena wywoławcza: 500 zł
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188
PAS OFICERSKI HUZARÓW 
PRUSKICH WZ 1837

srebro, masa 335 g, dł. 98 cm

Pas utworzony z 30 linek ze splecionych srebrnych 
drucików, przechodzących przez nieregularnie 
umieszczone tuleje ze splecionych cienkich 
pasków. W części centralnej węzeł z podobnie 
splecionych grubych linek z dwoma zwisającymi 
chwastami ze srebrnych łańcuszków, upiętych 
dołem w tzw. żołędź.

cena wywoławcza: 2 200 zł

189
PAS KAUKASKI, 2 POŁ. XIX W.

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

Pas złożony z 57 ogniw z odlewanego i niellowane-
go srebra, dekorowanych stylizowanym ornamen-
tem roślinnym oraz klamry w kształcie szyszaka. 
Od strony wewnętrznej ogniwa oznakowane cechą 
miejską Moskwy, próbą 84, znakiem probierza 
i datami 1877 oraz 1880. Na kilku ogniwach 
cechy złotnika, zapewne gruzińskiego. Wszystkie 
elementy nasunięte na skórzany pas.

cena wywoławcza: 1 400 zł

190
PAS OFICERA MARYNARKI, 
FRANCJA, OK. 1840 R.

mosiądz, dł. 950 mm, szer. 48 mm

cena wywoławcza: 600 zł
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191
TEMBLAK AUSTRO-WĘGIERSKI 

PODOFICERA PIECHOTY

Pętla tekstylna, żółta, z trzema równoległymi 
brązowymi paskami. Chwast zamknięty, frędzla 

bulionowa upięta na trzonie w tzw. żołędź. 
Drewniany trzon obszyty czarnym suknem. 

Noszony na terenie Galicji, gdzie oddziały pol-
skie wyposażone były w białą broń austriacką.

cena wywoławcza: 250 zł

192
TEMBLAK FRANCUSKI 
OFICERÓW WYŻSZYCH

Pętla tekstylna, czarna, pleciona, okrą-
gła, z przesuwką zaciskową. Obsada, 
osłona i przesuwka zaciskowa o prze-
kroju koła obszyte złotym bajorkiem. 

Chwast zamknięty, bulionowy. Temblak 
noszony w wojsku gen. Józefa Hallera, 

które było uzbrojone w większości 
w białą broń francuską.

cena wywoławcza: 800 zł

193
TEMBLAK ROSYJSKI PIECHOTY, 
ARTYLERII ORAZ SŁUŻB 
TOWARZYSZĄCYCH

Pętla z czarnej skóry, stebnowana zieloną nicią na 
brzegach. Chwast zamknięty, bulionowy. Obsada 
krągła, ze sznurka w kolorze ciemnej zieleni. 
Osłona frędzli ze skręconego zielonego sznurka. 
Frędzla bulionowa z czarno-białych, skręconych 
sznurków, ułożonych przemiennie i upiętych na 
trzonie w tzw. żołędź. Drewniany trzon obszyty 
czerwonym suknem. Temblak powszechnie 
noszony w Legionie Puławskim.

cena wywoławcza: 400 zł

194
TEMBLAK WOJSK LĄDOWYCH 
WZ 1976

Pętla ze srebrnego galonu z dwoma karmazyno-
wymi prążkami przy brzegach. Metalowy chwast 
złożony z niklowanej obsady, stanowiącej jednolitą 
całość wraz z osłoną frędzli, wykonanej ze srebr-
nych łańcuszków plecionych płasko. Drewniany 
trzon obszyty karmazynowym suknem.

cena wywoławcza: 100 zł

195
TEMBLAK PRUSKI OFICERA 
KAWALERII

Pętla z czarnej skóry, z przesuwką zaciskową, 
trzykrotnie przeszyta złotą nicią. Chwast za-
mknięty o przekroju owalnym. Frędzla wykonana 
z bajorka w srebrzysto-szarym kolorze, upięta na 
trzonie w tzw. żołędź. Obsada z nałożoną siatką 
kordonkową na błyszczącym podkładzie. Noszony 
przez oficerów pododdziałów kawalerii wojsk 
wielkopolskich w latach 1917–1923.

cena wywoławcza: 600 zł
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196
KULBAKA POLSKA WZ 1936

Siodło kawaleryjskie, czaprak pod siodło skórzany 
na podbiciu filcowym, munsztuk żelazny sygnowa-
ny Mazur 1928, sakwa lewa z lat 40.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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197
SKÓRA LAMPARTA  
NA ZBROJĘ HUSARSKĄ

Skóra to trofeum Leona Sapiehy z wyprawy my-
śliwskiej do Afryki w 1927 roku. Historię wyprawy 
opisano w książce Leon Xiążę Sapieha Lasi i Turi. 
Wspomnienia podróży. Skóry takie, bardzo rzadkie 
i cenione, zakładane były na zbroje husarskie przez 
dowódców. Cena jej w XVII wieku równa była cenie 
zbroi husarskiej i wynosiła ok.100 zł. Obecnie 
skóra z lamparta jest niemal nieosiągalna. Ze-
zwolenie na odstrzał lamparta wynosi kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów. Powyższa skóra była przez dłuższy 
czas w depozycie muzeum (pieczątka muzealna). 
Odzyskana przez prawnego właściciela jako 
przedmiot przedwojennych polowań nie podlega 
zakazowi sprzedaży.

cena wywoławcza: 6 200 zł

199
PARA STRZEMION 

KIRASJERÓW, FRANCJA, 
I CESARSTWO

kute żelazo, masa 1095 g, wys. 150 mm

cena wywoławcza: 1 100 zł

198
ZESTAW STRZEMION I OSTRÓG

Dwie pary strzemion, w tym jedna sygnowana LIN-
DEN & FUNKE ISERLOHN, REICHSHEER 1939, 
cztery pasy ostróg, w tym jedna oksydowana, jedna 
sygnowana BM.

cena wywoławcza: 1 100 zł
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201
HEŁM FRANCUSKI WZ 26

Wykonany z jednego kawałka blachy stalowej 
o grubości 0,7 mm, złożony z czerepu, charak-
terystycznego grzebienia, daszka przedniego 
oraz daszka tylnego. Czerep wykonany metodą 
łączenia. Grzebień przymocowany nitami. 
Wewnątrz fasunek i podpinka wykonane ze 
skóry. Nad przednim daszkiem umieszczony 
emblemat – gorejący granat.

cena wywoławcza: 450 zł

200
HEŁM FRANCUSKI DLA WOJSKA 
POLSKIEGO WE FRANCJI 
W 1940 R. WZ 26

Różni się od wzoru francuskiego fasunkiem oraz 
nałożonym orłem PSZ nad przednim daszkiem.

cena wywoławcza: 1 600 zł



153AUKCJA MILITARIÓW /3

202
ROGATYWKA PORUCZNIKA 
SAPERÓW LWP WZ 35

Denko kwadratowe z tkaniny wełnianej koloru khaki, 
zszyte z czterech pięciobocznych brytów, usztywnione 
stalką, z naszytym na krzyż galonem. Orzeł na czapce 
oksydowany na stare srebro, przymocowany nakrętką 
LOCH. Otok aksamitny, czarny, obwiedziony u góry 
galonem, gwiazdki metalowe. Daszek fibrowy, czarny, 
okuty blachą oksydowaną. Podpinka z lakierowanej na 
czarno skóry, przymocowana guzikami z orłem, wzór 28. 
Podszewka jedwabna, zielona, ze śladami przyszycia metki 
producenta. Potnik skórzany, brązowy.

cena wywoławcza: 1 200 zł

203
ROGATYWKA SIERŻANTA PIECHOTY LWP 
WZ 35

Denko kwadratowe z tkaniny wełnianej koloru khaki, zszyte 
z czterech pięciobocznych brytów, usztywnione stalką – orzeł 
na czapce oksydowany na stare srebro, przymocowany nakrętką 
LOCH. Otok aksamitny, granatowy. Dystynkcje tłoczone na czarnej 
podkładce. Daszek fibrowy, czarny, okuty blachą oksydowaną 
Podpinka z lakierowanej na czarno skóry, przymocowana guzikami 
z orłem, wzór 28. Podszewka jedwabna, zielona.

cena wywoławcza: 700 zł
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205
ORZEŁ CZAPKOWY 
2 DYWIZJI STRZELCÓW 
PIESZYCH INTERNOWANYCH 
W SZWAJCARII

cena wywoławcza: 200 zł

204
ORZEŁ CZAPKOWY 
2 DYWIZJI STRZELCÓW 
PIESZYCH INTERNOWANYCH 
W SZWAJCARII

cena wywoławcza: 200 zł

206
ORZEŁ CZAPKOWY

metal oksydowany, 39 × 28 mm

cena wywoławcza: 90 zł

208
ORZEŁ CZAPKOWY

metal oksydowany, 46 × 29 mm

cena wywoławcza: 90 zł

207
ORZEŁ CZAPKOWY

metal oksydowany, 51 × 32 mm

cena wywoławcza: 80 zł

209
GUZIK

metal, Bronisław Grabski, Łódź

cena wywoławcza: 40 zł
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211
EMBLEMAT CZAPKOWY, 
FRANCJA, OK. 1820 R.

mosiądz, 139x103 mm

Trzeci Regiment Artylerii

cena wywoławcza: 900 zł

210
ORZEŁ PSZZ

tkanina, haft, wym. 47 × 47 mm

cena wywoławcza: 120 zł

212
EMBLEMAT CZAPKOWY, 
WŁOCHY, XIX/XX W.

mosiądz, 75 × 60 mm

cena wywoławcza: 350 zł

214
DNO – INSYGNIA CESARSKIE 
Z CZAPKI SZWOLEŻERA – 
LITERA N – WZ 1807

mosiądz, srebro, wym. 60 × 85 mm

Dno jest elementem blachy naczelnej, zwanej 
półsłońcem szwoleżerskim, wykonywanej z tło-
czonej, mosiężnej, srebrzonej blachy z nałożoną 
literą N, zwieńczoną koroną, i mocowanej do 
czapki szwoleżerów z przodu. Jedna nóżka litery 
N złamana.

Czapki szwoleżerów przypominały typowe polskie 
konfederatki i rogatywki z okresu kościuszkow-
skiego, ale konstrukcja ich niemal całkowicie 
wzorowana była na francuskich czapkach woj-
skowych. Polski Pułk Szwoleżerów Gwardii 
Cesarskiej utworzony 6 kwietnia 1807 r. dekretem 
Napoleona.

cena wywoławcza: 1 200 zł

215
ZESTAW 4 NASZYWEK PSZZ

cena wywoławcza: 80 zł

213
RYNGRAF WYŻSZEGO 
OFICERA MARYNARKI, 
FRANCJA, OK. 1852–1870

mosiądz, 100 × 115 mm

cena wywoławcza: 850 zł
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217
MEDAL PAMIĄTKOWY BITWY 
ANGIELSKO-ROSYJSKIEJ

mosiądz, sygn. PINCHES-LONDON śr. 39 mm

cena wywoławcza: 350 zł

218
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 artyle-
ryjski, skierowany do dołu i łączący się z oznaką 
8 Armii Brytyjskiej. Całą przestrzeń koła wypełniają 
promienie imitujące wybuch pocisku. Na rewersie 
próba srebra 800 – na krzyżu i na wieńcu lauro-
wym. Nakrętka F. M. Lorioli, Milano-Roma.

cena wywoławcza: 600 zł

216
PLAKIETA 
Z WIZERUNKIEM 
KAZIMIERZA 
JAGIELLOŃCZYKA

Fabryka Mintera, Warszawa, 
poł. XIX w.
mosiądz patynowany; śr. 127 mm

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

cena wywoławcza: 250 zł

219
MEDAL, 1930 R.

brąz, śr. 55 mm

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

cena wywoławcza: 150 zł
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222
MEDAL PAMIĄTKOWY  

ZA WOJNĘ 1918–1921 II RP

cena wywoławcza: 150 zł

221
KRZYŻ 

NIEPODLEGŁOŚCI

cena wywoławcza: 150 zł

224
ZESTAW ODZNACZEŃ

Wielkopolski Krzyż Powstańczy, Brązowy Krzyż 
Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 
II RP, Krzyż Obrońcy Ojczyzny 1918–1921, Medal 

Zwycięstwo i Wolność 9 V 1945

cena wywoławcza: 500 zł

223
ZESTAW ODZNACZEŃ

Krzyż Monte Cassino nr 2/5 67, 
Złoty Krzyż Zasługi, odznaka 5 KDP

cena wywoławcza: 450 zł

220
ZESTAW ODZNACZEŃ

między innymi: Krzyż Monte Cassino 
nr 28/028, Krzyż Obrońcy Ojczyzny, 
Medal Wojsk. Za Wojnę 1939–1945, 
Krzyż Walecznych II RP

cena wywoławcza: 550 zł
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225
ODZNAKA 29 PUŁKU 
ARTYLERII LEKKIEJ

emalia, wym. 40 × 40 mm

Na środku krzyża maltańskiego nałożona 
trójpolowa tarcza z herbem Polski, Litwy i Rusi. 
Na ramionach wpisany numer i inicjały, 29 PAP 
oraz daty powstania pułku 7 VIII 1920. Między 
ramionami krzyża przecinające się lufy armatnie. 
Do odznaczenia należy legitymacja z prawem 
do noszenia odznaki przez por. Stanisława 
Potockiego.

cena wywoławcza: 5 400 zł

226
KRZYŻ NA POLU CHWAŁY – 
bez daty

miedź, nr nadania 991, wym. 41 × 41 mm
Opis i historię krzyża przedstawia Grzegorz Kro-
gulec w Informatorze Wystawy „Walecznym na 
polu chwały”, której organizatorem było Muzeum 
Historyczne we Wrocławiu w 1988 roku.

cena wywoławcza: 2 400 zł
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227
ORDER ŚW. STANISŁAWA 
III KLASY

złoto, emalia, m. 10 g, wym. 40 × 40 mm

order stanowi krzyż maltański z czerwoną emalią, 
ramionami zakończonymi ośmioma złotymi 
kuleczkami, między ramionami cztery dwugłowe 
orły, w środku okrągła, biała emalia z czerwonym, 
wiązanym monogramem „SS”, otoczona wieńcem 
laurowym emaliowanym na zielono; między 
rozwartymi ramionami wianuszek z siedmiu pro-
mieni; rewers gładki z analogiczną, okrągłą tarczą 
w środku, na górnym znak puncy, na dolnym litery 
„AK” w prostokącie; wstążka czerwona z białymi 
paskami przy brzegach i wąskim, czerwonym 
prążkiem

cena wywoławcza: 4 400 zł

228
ORDER ŚW. STANISŁAWA 
II KLASY

złoto, emalia, m. 23,85 g; wym. 44 × 44 mm

order stanowi krzyż maltański z czerwoną emalią 
i ramionami zakończonymi ośmioma złotymi 
kuleczkami, między ramionami cztery dwugłowe 
orły, w środku okrągła, biała emalia z czerwonym, 
wiązanym monogramem „SS”, otoczona wieńcem 
laurowym, emaliowanym na zielono; między 
rozwartymi ramionami wianuszek z siedmiu 
promieni; rewers gładki z analogiczną, okrągłą 
tarczką w środku; na lewym ramieniu krzyża znak 
„JK” w kwadracie; wstążka czerwona z białymi 
paskami przy brzegach i wąskimi, czerwonymi 
prążkami

cena wywoławcza: 10 500 zł
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229
ODZNAKA BATALIONU 
LOTNICZEGO-POZNAŃ

metal, emalia, wym. 46 × 46 mm
Na tle ośmiopromiennej gwiazdy biało-czerwona 
szachownica z inicjałami BL, otoczona wieńcem. 
Do odznaki dołączone zdjęcie por. Czesława 
Kwiecińskiego z taką samą odznaką.

cena wywoławcza: 2 400 zł

230
KRZYŻ ROKITNIAŃSKI

metal, emalia, wym. 37 × 37 mm

Ramiona krzyża zakończone kulkami, połączone 
wieńcem z liści laurowych. W centrum nałożony 

owalny medalion z orłem jagiellońskim. Na 
ramionach napis Rokitna 13 VI 1915.

cena wywoławcza: 1 800 zł

231
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
DYWIZJONU ARTYLERII 
KONNEJ

cena wywoławcza: 800 zł
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232
ODZNAKA OFICERSKA 
13 PUŁKU PIECHOTY – 
PUŁTUSK

srebro, emalia, 41 × 41 mm

cena wywoławcza: 4 200 zł

233
ODZNAKA OFICERSKA 
11 PUŁKU PIECHOTY 
TARNOWSKIE GÓRY

srebro, emalia, wym. 37 × 37 mm

Odznakę stanowi srebrny, równoramienny 
krzyż z owalnie wyciętymi ramionami o za-

okrąglonych końcach. Krzyż pokryty granatową 
emalią z krawędziami srebrnymi. W poziome 

ramiona wpisane białą emalią 11 PP. Na krzyż 
nałożony srebrny orzeł państwowy. Nakrętka 

J. Michrowski.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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234
POCISK – WISIOR

złoto p. 580, m. 3,81 g, data 2.08.97

cena wywoławcza: 200 zł

235
SYGNET Z ORŁEM, POŁ. XX W.

złoto pr. 0,585, onyks, m. 11,2 g

cena wywoławcza: 2 500 zł

238
KRZYŻYK

srebro, m. 2,86 g

cena wywoławcza: 110 zł

236
MINIATURA KINDŻAŁU – WISIOR

srebro p. 84, niello, m. 1,95 g

cena wywoławcza: 70 zł

237 
MEDALION

złoto p. 580, czarna emalia, m. 5,2 g

cena wywoławcza: 1 700 zł
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243
SYGNET, POŁ. XX W.

srebro p. 800, m. 10 g

cena wywoławcza: 150 zł

239
WISIOR-MEDALION

złoto p. 56, emalia na giloszu, m. 5,76 g

cena wywoławcza: 3 000 zł

240
SYGNET Z KRZYŻEM 
JEROZOLIMSKIM

złoto p. 580, chryzopraz, m. 7,47 g

cena wywoławcza: 2 000 zł

242
SYGNET, PRZED 1939 R.

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

cena wywoławcza: 900 zł

241
EMBLEMAT

srebro p. 800, emalie, m. 1,99 g

cena wywoławcza: 250 zł



164 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

244
RZEŹBA PAMIĄTKOWA, POLSKA, 
1938 R.

drewno, wys. 42 cm; sygn. na odwrocie: DTZ; na 
kwadratowej podstawie mosiężna tabliczka z na-
pisem Naszemu Dowódcy/płk. dypl. Jarosławowi 
Okulicz Kozowym/w dniu pożegnania z pułkiem/
Kalisz, 19.X.1938. Po bokach i na dole napis: 
Kadra Oficerska i Żołnierze 29. Pułku Strzel. 
Kaniowskich. Na obu bokach podstawy tabliczki 
z numerem 29 w otoku wieńca z liści laurowych.

cena wywoławcza: 2 000 zł

245
BANDERA MARYNARKI 
WOJENNEJ WZ 19, 
L. 40. XX W.

Wykonana z tkaniny lnianej, obszytej podwój-
nym ściegiem. Po lewej stronie krótszego boku 
dodatkowo naszyte lniane usztywnienie z wszytym 
sznurem. Po lewej stronie usztywnienia resztki 
sygnatury bardzo słabo widoczne. Na banderze 
widoczny nadruk. Wym. 66 × 97 cm.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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246
BANDERA MARYNARKI WOJENNEJ RP-PSZZ

90,5 × 195 cm

Biało-czerwona bandera z trójkątnym wycięciem na 
głębokość 49 cm. Na górnym białym polu odręcznie 
namalowany jednostronnie na czerwonej tarczy 
herbowej Orzeł Biały ze złotą koroną. Przy lewej 
krawędzi zachowany oryginalny sznur, dł. 148 cm, 
zakończony obustronnie metalowymi uchwytami. 
Według informacji od obecnego właściciela, Bandera 
wisiała w latach 1939–1947 w siedzibie Dowódz-

twa Marynarki Wojennej RP w Londynie, przy New 
Cavendish Street 51 (obecnie siedziba konsulatu 
polskiego). W 2013 r. wmurowano tam tablicę upa-
miętniającą wkład naszej marynarki w zwycięstwo 
aliantów nad Niemcami. Zgodnie z oświadczeniem 
obecnego właściciela, opisaną banderę otrzymał 
on od dobrego znajomego z Londynu, Komandora 
ppor. Mariusza Marka Adama Oldakowskiego 
(1920–2005), ówczesnego prezesa Stowarzyszenia 
Marynarki Wojennej RP w Wielkiej Brytanii.

cena wywoławcza: 12 000 zł
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247
PROCHOWNICA, XIX W.

miedź, mosiądz, 173 × 52 mm

cena wywoławcza: 320 zł

248
PROCHOWNICA, EUROPA, 

XVII/XVIII W.

róg polerowany, 205 × 110 mm, dekoracja 
w postaci motywów piły i kółek

cena wywoławcza: 1 800 zł

249
PROCHOWNICA, XIX W.

miedź, mosiądz, 211 × 82 mm

cena wywoławcza: 350 zł
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252
BULAJ Z OKRĘTU WOJENNEGO, 

OK. 1900 R.

szkło, mosiądz, śr. kołnierza 260 mm, śr. okna 
143 mm; na kołnierzu sygnatura HB150.

cena wywoławcza: 300 zł

251
KROPIELNICA, 1914–1918

mosiądz, 200 × 12 mm

cena wywoławcza: 350 zł

250
PARA PRZYCISKÓW W FORMIE 

FIGUREK ORŁA

mosiądz, drewno; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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254
TALERZ PATRIOTYCZNY

porcelana, śr. 24,8 cm

W lustrze krzyż żelazny i data 1914, w wieńcu 
laurowym, otoczone flagami Cesarstwa Austro-
-Węgierskiego i Niemieckiego. U góry napis In 
Treue fest (W silnej wierze), u dołu 1914–15 

Weltkrieg. Brzeg ażurowy.

cena wywoławcza: 500 zł

253
PATERA ZE SCENĄ POŻEGNANIA 
NAPOLEONA PRZEZ GWARDIĘ CESARSKĄ

Count Thun, Bohemia, XIX/XX w.
porcelana, kalka podmalowana, złocenia; 21 × 21 mm

Na odwrocie sygnatura i litera N zwieńczona koroną oraz napis 
podszkliwny des Adieu de Fontainebleau. W lustrze patery przed-
stawienie według obrazu H. Verneta Les Adieux de Fontainebleau 
à la Vieille Garde (20.04.1814)

cena wywoławcza: 1 000 zł

256
KUFEL REZERWISTY  
WOJSK ARTYLERYJSKICH

wys. 6 cm, śr. 11 cm

Pamiątkowy kufel ceramiczny ze scenami z życia 
regimentu. U góry napis Huk haubicy jest naszym 
pozdrowieniem oraz nazwisko rezerwisty Ponnin-
ghaus II. U dołu wizerunek cesarza Wilhelma II, 
numer 58 regimentu z sentencją Na pamiątkę 
mojej służby oraz napis 4 Bateria Mindensches, 
Reg. Nr 58 Minden 1909–11. Po obu stronach 
uchwytu spis rezerwistów. Pokrywa cynowa 
zwieńczona figurkami dwóch żołnierzy z armatą.

cena wywoławcza: 600 zł

255
KUFEL REZERWISTY  
WOJSK INŻYNIERYJNYCH

wys. 29 cm, śr. 11 cm

Pamiątkowy kufel ceramiczny ze scenami z życia 
jednostki (biwak żołnierski, budowa mostu) drugiej 
kompanii heskiego batalionu wojsk inżynieryjnych 
nr 11, stacjonującego w Kastel-Mainz. Należał do 
rezerwisty Pfromma, który odbywał służbę w latach 
1898–1900. Po obu stronach uchwytu nazwiska 
wszystkich uczestników. W dnie prześwit ze sceną 
rodzajową. Pokrywa cynowa z figurką siedzącego 
żołnierza z manierką w dłoni.

cena wywoławcza: 1 000 zł
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258
NÓŻ DO OTWIERANIA KOPERT  
W KSZTAŁCIE BAGNETU

srebro p. 925, bursztyn, złoto, m. 82 g

cena wywoławcza: 1 100 zł

257
NÓŻ DO OTWIERANIA KOPERT

dł. 245 mm, mosiądz, srebro

W górnej części wizerunek Marszałka z profilu, 
pod nim napis J. Piłsudski. Wzdłuż głowni 
pamiątkowy grawerunek: Pokora i uległość 
tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli pro-
wadzi/J. Piłsudski. Poniżej, w trzech wierszach: 
17/18.11–1914 Krzywopłoty/22/25.12–1914 
Łowczówek/16/23.5–1915 Konary. Między 
napisami nałożony srebrny wizerunek orła 
legionowego z literą L na tarczy amazonek. Na 
odwrocie noża bita sygnatura wytwórcy BR. 
ŁOPIEŃSCY/WARSZAWA.

cena wywoławcza: 1 500 zł

259
KAŁAMARZ

cyna srebrzona, 25 × 11 × 27 cm

cena wywoławcza: 900 zł

260
TACA OKOLICZNOŚCIOWA 
KORPORACJI AKADEMICKIEJ

srebro 0,800, masa 520 g, śr. 30 cm, sygn. J. H. WERNER

W lustrze tacy wygrawerowany herb jednej z akademickich 
korporacji studenckich, działającej pod nazwą Corps Borussia 
Bonn (Korpus Borussia Bonn). Dookoła tacy i centralnego 
herbu korporacji wygrawerowanych 21 herbów rodowych 
członków bądź absolwentów, a których tytuły (książę, hrabia, 
baron, szlachcic) określają odpowiednie korony rangowe. 
Opisywana korporacja, założona została 21 grudnia 1821 r., 
od 1856 r. jest zrzeszona w Kösener Senioren – Convents 
– Verband, jednej z najstarszych federacji Stowarzyszeń 
Studenckich. Na tacy wymienieni m. in.: Oskar Prinz von 
Preusen (27.11.1888 – 27.01.1958), Kurt Freitherr von 
Schröder (24.11.1889 – 4.11.1966).

cena wywoławcza: 900 zł
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262
WYDANIE DYWERSYJNE

Znaczek z podobizną generała-gubernatora 
Franka wykonano na zlecenie Departamentu 
Wojny Psychologicznej War Office w Londynie, 
zmieniając podobiznę Hitlera na podobiznę 
Franka. Znaczki były dostarczane do Polski drogą 
zrzutów lotniczych dla komórek dywersyjnych. 
Były używane do opłacania listów z odezwami 
antyhitlerowskimi do wysokich funkcjonariuszy 
niemieckich w Generalnej Gubernii i Rzeszy.

cena wywoławcza: 7 000 zł

261
POCZTA OBWODU 
PIŃCZOWSKIEGO AK

Dla uwolnionych terenów powiatu pińczowskiego 
w lipcu 1944 r. władze wojskowe AK przygotowały 
znaczki przedrukowe. Wskutek kontrofensywy 
niemieckiej znaczki nie zostały zużyte. Znaczki 
i dokumenty zakopano, zaś w 1945 r. komisyjnie 
zbadano. Zbutwiałe egzemplarze zniszczono, a po-
zostałe zaopatrzone zostały pieczątką Miksteina. 
Komplet 4 znaczków.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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263
WOJSKOWE WYDANIE 
OKOLICZNOSCIOWE  
„Puck 10 II 1920”

Wydanie upamiętniające zaślubiny Polski 
z morzem 10.04.1920 r. w Pucku. Z inicjatywy 
oficera armii gen. Hallera, szefa Wydziału Oświaty 
i Kultury Dowództwa Frontu Pomorskiego, ppłka 
Mariana Dienstl-Dąbrowy dokonano w Toruniu, na 
nieznanym zapasie znaczków niemieckich, prze-
druku czarnym nadrukiem maszynowym o treści 
„Nad/Polskiem/Morzem/Puck/10 II 1920.” Część 
tych znaczków została skasowana w U.P. Puck 
10.02.1920 roku. Pieniądze uzyskane ze sprze-
daży znaczków zostały przeznaczone na wydatki 
kulturalne dla żołnierza polskiego.

cena wywoławcza: 1 800 zł

264
POCZTA POWSTAŃCZA 
SAMORZĄDU WARWISZKI

Znaczki wydane przez komendę sił zbrojnych 
gminy Warwiszki, położonej w pasie neutralnym 
między Litwą Środkową a Litwą Kowieńską. Kiedy 
decyzją Ligii Narodów Warwiszki przyznano Litwie 
Kowieńskiej, wybuchło w nich powstanie. W dniu 
23.03.1923 r. wydano trzy znaczki, mające służyć 
do pobierania opłat za dostarczanie przesyłek 
do najbliższego polskiego urzędu pocztowego. 
Komplet 3 znaczków.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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265
POLSKA POCZTA POLOWA W WIELKIEJ BRYTANII

Komplet winietek. Po upadku Francji 22.06.1940 r., 
w lipcu tegoż roku utworzono w Londynie, w ra-
mach organizacji poczty brytyjskiej Polskie Biuro 
Wojskowe do obsługi pocztowej Wojska Polskiego, 
na terenie Wielkiej Brytanii. W październiku 1941 r. 
placówkę przeniesiono do Edynburga zmieniając 
nazwę na Polską Pocztę Polową (Polish Field Post 

Offce), która działał do lata 1945 r. Z inicjatywy 
zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa 
Aleksandra Stockiego (1897–1960) wydano cały 
szereg pamiątkowych winietek, które były używane 
na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej 
Brytanii.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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267
OBÓZ VIIA MURNAU

Komplet 19 czystych znaczków 
w bardzo dobrym stanie. 

Gw. L. Schmutz.

cena wywoławcza: 2 200 zł

266
OBÓZ IIC WOLDENBERG

Projekt znaczka z Marszałkiem Józefem 
Piłsudskim z okazji 25. Rocznicy odzyskania 
Niepodległości. Gw. L. Schmutz.

cena wywoławcza: 1 200 zł

POCZTA W OBOZACH JENIECKICH
Po klęsce wrześniowej żołnierze polscy dostali się do nie-
woli niemieckiej. Szeregowych podoficerów i podchorążych 
Niemcy umieścili w tzw. stalagach, zaś oficerów w oflagach. 
W czterech oflagach działały poczty wewnętrzne:

1.  Obóz II C w Woldenbergu, 70.05.1942–25.01.1945
2.  Obóz VII A w Murnau, 6.11.1942–28.04.1945
3.  Obóz II D w Gross-Born, 3.12.1943–28.01.1945
4.  Obóz II E w Neu-Brandenburg, 29.01.1944– 

–22.06.1944
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268
OBÓZ VIIA MURNAU

Kartka Menażka wydana 29 XI 1943 r. w kolorze 
czarnym. Gw. L. Schmutz.

cena wywoławcza: 1 500 zł

269
OBÓZ VIIA MURNAU

Korespondencja kierowana do 
kapitana Janusza Kawińskiego 

– 2 kartki. Gw. L. Schmutz.

cena wywoławcza: 1 100 zł
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270
OBÓZ VIIA MURNAU

Kartka świąteczna wydana 15 IV 1943 r. 
TRYPTYK. Gw. L. Schmutz.

cena wywoławcza: 4 000 zł

271
OBÓZ VIIA MURNAU

Kartka Menażka wydana 29 X 1943 r. 
w kolorze zielonym.

cena wywoławcza: 1 600 zł
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272
OBÓZ VIIA MURNAU

Komplet biuletynów Poczty Obozu w Murnau 
w l. 1942–1945. Kronika poczty obozowej 
w Oficerskim Obozie Jeńców VIIa w Murnau. 
Jedna z sześciu wydanych kronik Poczty Obozowej. 
Obiekt być może unikatowy.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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274
ZBIÓR FOTOGRAFII 
SPRZED 1939 ROKU

Kraków z okresu okupacji – 25 szt., 
twierdza Iwanogród (Dęblin po 
zdobyciu przez Niemców i Austria-
ków) – 6 szt., twierdza Przemyśl po 
oblężeniu – 7 szt., wizyta cesarza 
Wilhelma II na Wawelu – 6 szt., 
cesarz Karol I z żoną Zytą – 1 szt., 
zniszczenia podczas bitwy gorlickiej 
– 10 szt., zdjęcia z udziałem 
polskich legionistów i żołnierzy WP, 
w tym z marszałkiem Piłsudskim 
(portret przy oknie, posiłek z oficera-
mi, przegląd 8 pp) – 6 szt.

cena wywoławcza: 1 000 zł

273
ZDJĘCIE PAMIĄTKOWE

wym. 16 × 22 mm

8-tygodniowy, skrócony kurs 
kandydatów na podporuczników 
rezerwy piechoty przy Szkole P. 
Z. P. w Grudziądzu – od 6 VII 
1931 – 29 VIII 1931. 2 Kompania. 
Pod zdjęciem wymienieni wszyscy 
uczestnicy kursu. Na odwrocie część 
podpisów ręcznych.

cena wywoławcza: 250 zł
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275
PAMIĄTKI PO BRONISŁAWIE 
KUCZEWSKIM 
(1884–1940 KATYŃ)

Zestaw zawiera:
1.  Książka – „Ocaleni z Niepamięci” Gdańsk 

2001
2. Regulamin służby polowej – Warszawa 1921
3. Książeczka do nabożeństwa – Przemyśl 1899
4. Kalendarz wojskowy 1930 – Warszawa 1929
5.  Instrukcja strzelania artylerii – rysunki –Toruń 

1928
6.  Broszura „Jeńcy Polacy w obozach Państw 

Centralnych 1916–1918” Maria Mongirdowa
7.  Wizytówka – Bronisław Kuczewski/Pułkownik 

artylerii s. s./Puławy Bema 10
8. Cztery fotografie
9. Dokument – stan służby

cena wywoławcza: 250 zł

278
DAGEROTYP, OK. 1861–1865

wym. 50 × 36 mm, ramka, etui

Zdjęcie żołnierza z okresu wojny secesyjnej w USA.

cena wywoławcza: 1 000 zł

276
ZESTAW DOKUMENTÓW

Legitymacja, legitymacja 3DSK, legitymacja 5KDP, 
karta indentyfikacyjna, karta korespondencyjna, 

Gwiazda Europy, dokument demobilizacyjny, 
legitymacja odznaki pamiątkowej 2 Korpusu

cena wywoławcza: 360 zł

277
PAMIĄTKI PO ROMANIE DNIESTRZAŃSKIM

1.  Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii 
we Włodzimierzu Wołyńskim z dn. 24 czerwca 1930 r., podpi-
sana przez pułkownika Ludwika Ząbkowskiego (1891–1973, 
gen. bryg. Polskich Sił Zbrojnych, Minister Obrony w rządzie 
1945–1955, polityk emigracyjny)

2.  Gazeta Lwowska z 27 lipca 1943 r. z listą katyńską zawierającą 
nazwisko Romana Dniestrzańskiego

3. Klucz – opis fotografii zawartych w albumie R. Dniestrzańskiego
4.  Album ze zdjęciami por. R. Dniestrzańskiego, 13 kart z 79 

fotografiami
5. 3 fotografie luzem

cena wywoławcza: 2 400 zł
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279
OBWIESZCZENIE O STRACENIU, 
WYDANE PRZEZ DOWÓDCĘ POLICJI 
BEZPIECZEŃSTWA I SD NA DYSTRYKT 
WARSZAWSKI, Z DNIA 19 LUTEGO 1944

offset, papier różowy, wym. 82 × 56 cm

cena wywoławcza: 800 zł

280
PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY 
PRZEZ GUBERNATORA GENERALNEGO 
HANSA FRANKA, PAŹDZIERNIK 1939

offset, papier żółty, wym. 68,5 × 49 cm

cena wywoławcza: 800 zł

281
OBWIESZCZENIE O WZIĘCIU 
ZAKŁADNIKÓW, WYDANE PRZEZ 
KOMENDANTA, WARSZAWA, 
29 MARCA 1940

offset, papier fioletowy, wym. 68,5 × 49 cm

cena wywoławcza: 800 zł

282
OBWIESZCZENIE O SKAZANIU NA 
ŚMIERĆ, WYDANE PRZEZ KOMENDANTA 
POLICJI BEZPIECZEŃSTWA I SD NA 
DYSTRYKT WARSZAWSKI, Z DNIA 
24 KWIETNIA 1944

offset, papier kremowy, wym. 68,5 × 49 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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283
Album Legionów Polskich

Oprac. Wacław Lipiński, wyd. Główna 
Księgarnia Wojskowa, Warszawa 
1933; 353 strony, liczne fotografie, 
brak 10 stron; zabrudzenia okładki, 
przetarcia grzbietu, luźne strony

cena wywoławcza: 450 zł

284
Mieczysław Wodnicki  

Żołnierz polski poprzez wieki

Teka 26 ilustracji, Warszawa 1935 r.,  
nakład 500 szt., teka nr 170

cena wywoławcza: 250 zł

285
Pamiątka Pochodu 

Narodowego 3 maja 
1916 r. 

Wyd. Chlebowski i Michałowski 
p. f. „Świt”, Warszawa

Zawiera m. in. przemówienie 
rektora, dr. Józefa Brudzińskiego, 

Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy ks. Zdzisława 

Lubomirskiego; 20 ilustracji; 
wym. 10,5 × 16 cm

cena wywoławcza: 600 zł

286
August Sokołowski, Powstania 
polskie 1794, 1830–31, 1863

t. 2 Dzieje Powstania Listopadowego 1830–1831, 
wyd. Franciszka Bondego, Wiedeń 1910 r.; 
proj. graficzny M. Uziembło; książka kompletna

cena wywoławcza: 300 zł

287
Ku czci poległych lotników: 
księga pamiątkowa

praca zbiorowa pod red. Marjana Romeyki, wyd. 
Komitetu Budowy Pomnika ku Czci Poległych Lot-
ników nakładem Lucjana Złotnickiego, Warszawa 
1933 r.; drzeworyty Stanisława O. Chrostowskiego; 
książka kompletna

cena wywoławcza: 500 zł



I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna 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 wysta-
wiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, 
najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 

od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów 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 zwy-
cięzcę. 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 rozdzie-
lania 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 aukcjo-
nera, 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 wynosi 18%. 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 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

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.



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.
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Gdańsk, 28 kwietnia 2018 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) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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 się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) 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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oraz Andrzejowi Sas-Jaworskiemu za pomoc merytoryczną w opracowaniu katalogu.

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

GALERIA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl



12 MAJA 2018
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Kazimierz Olpiński (1875 Lwów – 1936 tamże), Na targu, olej, płótno, 120 x 167 cm, sygn. l. d.: K.Olpiński



23 MAJA 2018
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (23)



2 CZERWCA 2018 R., GODZ. 17.00 
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

STAROWIEYSKI 
Z KOLEKCJI AVILA 
AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ





30 CZERWCA 2018 R. 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA VARIA (24)

Komplet biżuterii 
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750 i pr. 0,585, m. łączna: 36,47 g
diamenty: 110 szt. łącznie ok. 10,60 ct
VS-SI/I-J-K, szlif brylantowy
granaty-rodolity: 11 szt. łącznie ok. 8,70 ct
szlif fasetowy-mieszany



CENA: 30 zł (z 5% VAT)

ISBN 978-83-65723-44-4
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