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1
Ilja Jefimowicz Riepin
(1844 Czuhujiw – 1930 Kuokkala)

Po bitwie pod Korsuniem,

1891 r.

akwarela, papier, 47 × 87 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. po prawej cyrylicą: I. Riepin/1891
Obraz ukazuje prawdopodobnie scenę z czasu powstania Chmielnickiego w l. 1648–1657. Na pierwszym planie, z prawej strony, przedstawiona jest
grupa ucztujących zaporożców, przyglądających się
wyobrażonemu po lewej stronie, na drugim planie,
polskiemu szlachcicowi ze związanymi rękami. Nie
można wykluczyć, że jest to postać jednego z het-

manów wziętych do niewoli w bitwie pod Korsuniem
28 maja 1648 r., hetmana wielkiego koronnego
Mikołaja Potockiego lub hetmana polnego Marcina
Kalinowskiego. Charakterystyczne przedstawienie
oczu wskazuje na Kalinowskiego, który cierpiał na
poważną wadę wzroku. Tematy kozackie są częste
w twórczości Riepina. Jednym z najbardziej znanych
jego dzieł jest obraz przedstawiający zaporożców
piszących list do sułtana tureckiego, który powstał
w l. 1880–1891. Prace nad obrazem poprzedzały

liczne szkice akwarelowe. Prezentowany na aukcji
obraz powstał w roku 1891, a więc w okresie
szczególnego zainteresowania artysty tematyką
kozacką. Dynamiczna kompozycja, po mistrzowsku
przedstawione fizjonomie kozaków wskazują, że jest
to zapewne studium do nieznanego, zaginionego,
bądź nienamalowanego, dużego obrazu olejnego.
Do obrazu dołączona opinia konserwatorska prof.
Dariusza Markowskiego

cena wywoławcza: 430 000 zł
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2
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Szwoleżerowie pod Wagram,
1893 r.
olej, płótno dublowane, 73 × 112 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1893
stan zachowania dobry
Literatura:
E. Swieykowski Pamiętnik Towarzystwa Sztuk
Pięknych w Krakowie 1854–1904, Kraków 1905,
s. 77
Mała encyklopedia sztuki polskiej, Kraków 2007
– Kluszczyński, s. 86
Katalog 186 aukcji dzieł sztuki i antyków, Rempex,
24.10.2012, poz. 137
Katalog wystawy Juliusz Kossak (1856–1942)/
Wojciech Kossak (1856–1942) w Muzeum Polskim w Rapperswilu, 20.06.-23.09.2018, s. 67
Katalog wystawy Juliusz Kossak (1856–1942)/
Wojciech Kossak (1856–1942) w Bibliotece
Polskiej w Paryżu, 27.09–28.10.2018, s. 59
Prezentowany obraz jest wielopostaciową sceną
batalistyczną, przedstawiającą epizod zwycięskiej
bitwy Napoleona z wojskami austriackimi, stoczonej w dniach 5 i 6 lipca 1809 r. pod Wagram,
niedaleko Wiednia. Artysta zilustrował moment
bitwy po ostrzelaniu polskich kawalerzystów przez
artylerię austriacką. W tej dramatycznej sytuacji
pułkownik Wincenty Krasiński, dowódca polskich
szwoleżerów, ukazany na białym koniu w centrum
kompozycji, wykazał się wyjątkowym męstwem,
podrywając swój oddział i prowadząc go do
zwycięstwa. W czasie szarży polscy szwoleżerowie
odebrali austriackim ułanom ich lance. Od tego
czasu oddział nosił nazwę szwoleżerów-lansjerów.
Obraz charakteryzuje oryginalna, dynamiczna
kompozycja, oddająca napięcie toczącej się
bitwy, mistrzowski, swobodny, a jednocześnie
dopracowany w szczegółach modelunek postaci,
koni i uzbrojenia.
Sopocki Dom Aukcyjny jest w posiadaniu dwóch
opinii o dziele autorstwa Elżbiety Charazińskiej
oraz Adam Konopackiego.
cena wywoławcza: 320 000 zł
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3
Artysta nieokreślony
(1 poł. XIX w.)

Stefan Czarniecki na koniu
olej, płótno, 49 × 39 cm
sygn. monogramem l. d.: TB
na odwrocie ekspertyza P. Michałowskiego,
potwierdzająca autorstwo Tadeusza Brodowskiego (1821–1848)
cena wywoławcza: 3 800 zł

4
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Głowa ułana
akwarela, papier, 18,5 × 11,5 cm
w św. passe-partout
cena wywoławcza: 1 200 zł

6

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

5
Feliks Sypniewski
(1830 Pępowo – 1902 Warszawa)

Oficer 13 Pułku Huzarów Księstwa Warszawskiego
olej, płótno, 37 × 43 cm
sygn. l. d.: F. Sypniewski
Obraz został namalowany w Paryżu w 1858 r., gdy
artysta dzielił pracownię z Juliuszem Kossakiem.
Pochodzenie: Paryż.

Literatura:
Barbara Kokoska, Konie w malarstwie polskim,
wyd. Kluszczyński 2010, s. 72
Wojny Napoleońskie 1812–1815,
Opinogóra 2013, okładka

cena wywoławcza: 35 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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6
Hans Schmidt
(1859–1950)

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.
cena wywoławcza: 14 000 zł

7
Artysta nieokreślony
(Europa Północna, XVII/XVIII w.)

Potyczka kawalerzystów
olej, deska, 31,7 × 41,6 cm
na odwrocie papierowa nalepka z odręcznym
napisem tuszem „Jh Parrocel”, sugerująca
autorstwo francuskiego batalisty Josepha
Parrocela (1646–1704)
stan zachowania: po konserwacji, dokumentacja
konserwatorska z 2016 r.
cena wywoławcza: 7 500 zł
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8
Wacław Pawliszak
(1866 Warszawa – 1905 tamże)

Książę Józef Poniatowski
pod Raszynem
olej, płótno, 52 × 72 cm
sygn. i dat. l. d.: W. Pawliszak 18… (?)
Obraz przedstawia epizod bitwy pod Raszynem
w dniu 19 kwietnia 1809 r., w której wojska
polskie i saskie dowodzone przez ks. Józefa
Poniatowskiego starły się z korpusem wojsk
austriackich pod dowództwem arcyksięcia
Ferdynanda Karola d’Este. W krytycznym momencie bitwy ks. J. Poniatowski wykonał gest,
który zapewnił mu sławę: sformuował kolumnę
z żołnierzy dwóch batalionów i poprowadził
wojsko do zwycięskiego natarcia.
Około roku 1930 została wydana przez
wydawnictwo Polonia w Krakowie pocztówka
z reprodukcją obrazu.
cena wywoławcza: 60 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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9
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów-1942 tamże)

Husaria,

1935 r.

olej, tektura, 62 × 97 cm
sygn. i dat. l. d.: Sichul. 1935
cena wywoławcza: 15 000 zł

10

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

10
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Bitwa pod Grochowem,

1941 r.

olej, tektura, 60 × 54 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1941
dołączona ekspertyza prof. K. Olszańskiego
cena wywoławcza: 35 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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11
Juliusz Słabiak
(1917 Sosnowiec –
1973 Kraków)

Przejazd ułanów
przez wieś
olej, tektura, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Juliusz
Słabiak
cena wywoławcza:
2 800 zł •

12
Edouard Castres
(1838 Genewa –
1902 Annemasse/Francja)

Poszukiwanie dezertera
olej, płótno, 46 × 32,5 cm
sygn. p. d.: E. Castres
Studiował w Ècole des Beaux-Arts w Paryżu.
Brał udział w wojnie francusko-pruskiej jako wolontariusz Czerwonego Krzyża. Twórca obrazów
głównie o tematyce rodzajowej i militarnej.
cena wywoławcza: 5 000 zł
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13
Jerzy Kossak
(1886 Kraków –
1955 tamże)

Patrol,

1940 r.

olej, tektura,
34 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy
Kossak 1940 r.
na odwrocie okrągły
stempel autorski oraz
napis: „Stwierdzam
autentyczność tego
obrazu/Jerzy Kossak”
cena wywoławcza:
7 500 zł •

14
Leonard
Winterowski
(1868 Kraków –
1927)

Potyczka
z bolszewikami,

1925 r.

olej, płótno,
47,5 × 64,5 cm
sygn. dat. p. d.: Leonard
Winterowski/Warszawa
1925
cena wywoławcza:
6 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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15
Leonard Winterowski
(1868 Kraków – 1927)

Patrol,

1924 r.

olej, płótno, 35,5 × 51 cm
sygn. i dat. p. d.: Leonard
Winterowski/Warszawa 1924
cena wywoławcza: 12 000 zł
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16
Leonard Winterowski
(1886 Kraków – 1927)

Potyczka ułanów z bolszewikami,
1925 r.

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: Leonard
Winterowski/Warszawa 1925
cena wywoławcza: 14 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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17
Jerzy Kossak
(1886 Kraków –
1955 tamże)

Popas,

1944 r.

olej, tektura,
34,5 × 50 cm
sygn. i dat. l. d:
Jerzy Kossak/1944
cena wywoławcza:
6 500 zł •

18
Marian Matocha
(ur. 1935 r.)

Powstańcy
z 1831 r., 1981 r.
akryl, płótno, 38 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.:
Matocha 1981
opis. na odwrocie: Marian
Matocha/Powstańcy
z 1831./Akryle 1981
Malarz, rysownik i karykaturzysta. Absolwent
PWSSP w Gdańsku.
Laureat wielu nagród
i wyróżnień. Udział
w licznych wystawach
zbiorowych i indywidualnych, m.in. w Muzeum
Karykatury w Warszawie
i Muzeum Narodowym
w Gdańsku.
cena wywoławcza:
1 100 zł •
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19
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Zimowy patrol
olej, sklejka, 48,5 × 72 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 19…
cena wywoławcza: 11 000 zł •
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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20
Stanisław
Rejchan
(1858–1919)

Ranny
powstaniec
tusz lawowany, papier,
28 × 38 cm
sygn. l. d.: St. Rejchan
cena wywoławcza:
2 400 zł

21
Herbert König
(1820–1876)

Szpital polowy,
1886 r.

ołówek, akwarela,
22 × 29 cm
w św. passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. König
24/Juli 886
na odwrocie napis ołówkiem: gezeichnet unterm
Geschrei 54 Sterben den
„Zelstation für Incurable
cena wywoławcza:
500 zł
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22
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 i numer 01791; oryginalna,
neoempirowa rama
Obraz przedstawia ośmiu kawalerzystów na
menażu, ćwiczących jazdę konną. Ułani w strojach
stajennych (ćwiczebnych) – kapota-lejbik, na głowach furażerki z okresu Księstwa Warszawskiego.
cena wywoławcza: 17 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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23
Victor Adam
(1801 Paryż – 1867 Viroflay)

Sceny militarne
5 szt. litografii barwnych, papier, 13,5 × 18 cm
w św. passe-partout
sygn. u dołu: V. Adam, jedna praca niesygnowana
cena wywoławcza: 3 000 zł
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24
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944
Zakopane)

Grenadierzy gwardii
napoleońskiej
akwarela, ołówek, piórko,
20 × 24 cm w św. passe-partout
sygn. u dołu: St. Kamocki
poniżej kompozycji odręczne opisy,
u góry daty „1804” i „1806”
cena wywoławcza: 900 zł

25
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Szkice umundurowania
żołnierza 3 pułku ułanów
z czasów Królestwa Polskiego,
ok. 1894 r.

akwarela, ołówek, tusz, papier, 18,5 × 15,5 cm
w św. passe-partout
poniżej opisy ołówkiem
cena wywoławcza: 700 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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26
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa –
1944 Zakopane)

Żołnierze insurekcji
kościuszkowskiej
przy ognisku,
ok. 1894 r.

ołówek, papier, 15 × 19 cm
w św. passe-partout
na odwrocie szkice – rysunek
ze szkicownika artysty
cena wywoławcza: 350 zł

27
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa –
1944 Zakopane)

Msza polowa –
epizod z insurekcji
kościuszkowskiej,
ok. 1894 r.

ołówek, papier, 15 × 19 cm
w św. passe-partout
na odwrocie szkice – rysunek
ze szkicowania artysty
cena wywoławcza: 350 zł
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28
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Stary wiarus – studium
artylerzysty, 1894 r.
ołówek, papier, 18,5 × 15 cm w św. passe-partout
dat. p. d.: 6/II 94
na odwrocie szkice i odręczne notatki – rysunek
ze szkicownika artysty
cena wywoławcza: 350 zł

29
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Żołnierze insurekcji
kościuszkowskiej w lesie,
ok. 1894 r.

ołówek, papier, 18,5 × 15,5 cm
w św. passe-partout
l. d.: autorskie notatki ołówkiem –
rysunek ze szkicownika artysty
cena wywoławcza: 350 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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30
Erik J. Dahlberg
(1625–1703)

Trzy dni bitwy
warszawskiej w 1656 r.
3 sztuki, akwatinta, papier,
41,5 × 63 cm (wym. arkusza)
sygn. l. d.: Dessine p. Dahlberg,
peint p. Lembke, p. d.: Copie
p. Alenader, grave au lavis
p. Skjöldebrand, poniżej kompozycji
napisy: BATAILLE DE VARSOVIE,
PREMIERE JOURNEE; BATAILLE
DE VARSOVIE, SECONDE JOURNEE; BATAILLE DE VARSOVIE,
TROISIENE JOURNEE
XIX-wieczne kopie grafik pochodzących z dzieła Samuela Pufendorfa
„De Rebus a Carolo Gustavo…”,
Norymberga 1696 r., ryc. 40, 41, 42
cena wywoławcza: 1 300 zł
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31
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Jeździec – karta ze szkicownika
ołówek, papier, 16,5 × 14 cm
l. d.: 13
cena wywoławcza: 250 zł

32
Jerzy Kożuchowski
(1893–1967)

Szkice do obrazu
ołówek, papier, 19 × 13,8 cm w św. passe-partout
cena wywoławcza: 300 zł •

33
Jerzy Kożuchowski
(1893–1967)

Generał Józef Chłopicki
na przedpolu Olszynki Grochowskiej
ołówek, papier, 16 × 23 cm w św. passe-partout
sygn. p. d.: J. Kożuchowski
cena wywoławcza: 600 zł •
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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34
Francois Dequevauvillers
(1745–1809)

Napoléon visite les Travaux
du Siège De Dantzick…
Napoleon nadzorujący przygotowania do oblężenia
Gdańska w 1807 roku, według B. E. Swebacha,
1825 r.
miedzioryt kolorowany, wym. komp. 25 × 38 cm
cena wywoławcza: 500 zł

35
Francois Dequevauvillers
(1745–1809)

Napoléon visite les Travaux
du Siège De Dantzick…
Napoleon nadzorujący przygotowania do oblężenia
Gdańska w 1807 roku, według B. E. Swebacha,
1825 r. miedzioryt, wym. komp. 25 × 38 cm
cena wywoławcza: 400 zł

36
Ch. Roberty
Siedziba Napoleona przed bitwą
pod Waterloo
tusz lawowany, papier, 15,5 × 24 cm
w św. passe-partout
sygn. l. d.: Ch. Roberty
cena wywoławcza: 400 zł
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37
Hippolyte Bellangé
(1800–1866)

Napoleon w wąwozie
Samosierry, poł. XIX w.
akwatinta, papier,
64,5 × 80 cm (wym. arkusza)
sygn. l. d.: Peint par Hle Bellange, p. d.: Grave par Rollet
poniżej kompozycji napis:
SOMO-SIERRA/30 Novembre
1808/PARIS Publie par
BULLA et DELARUE, Suee RS,
de la Maison AUMONT, rue
J. J. Rousseau 16
cena wywoławcza: 3 000 zł

38
Jan Chełmiński (1851–1925)
Alphonse-Marie Mlibran
L’Armee du Duche de Varsovie
Armia Księstwa Warszawskiego. Wyd. J. Leroy et Cie, Paryż 1913 r., nakład
300 egz., edycja z 48 barwnymi planszami, 314 stron, wym. 39 × 29 cm,
oprawa miękka, gruby papier czerpany Arches. Jan Chełmiński namalował
na zamówienie wydawcy 48 obrazów olejnych, przedstawiających umundurowanie oficerów i żołnierzy Armii Księstwa Warszawskiego. Na 8 planszach
czarnobiałych i 2 barwnych portrety najwybitniejszych dowódców wojska
polskiego z epoki napoleońskiej oraz sztandary i orły sztandarowe. Tekst
w języku francuskim, autorstwa A. M. Mlibrana, dotyczy dziejów różnych
formacji wojska polskiego po upadku Rzeczpospolitej. Stan zachowania:
liczne plamy na kartach, ilustracje w bardzo dobrym stanie
cena wywoławcza: 3 200 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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39
Dieter Dietlab
Kosynier – Senseträger
litografia barwna, papier, 44 × 28,4 cm
sygn. l. d.: Dietter Dietlab, wyd. Karol
L. Magnus, Warszawa 1830
poniżej 4 wersy Mazura Wojennego (słowa
Andrzeja Słowaczyńskiego): „Tnie chwacko
tęga kosa/Nią wrogom utrzem nosa/Hey
bracia! W imię Boże/Bóg nam dopomoże”
w języku polskim i francuskim
cena wywoławcza: 600 zł

40
Artysta
nieokreślony
(XIX w.)

Para żołnierzy,

1871 r.

2 sztuki, akwarela,
papier, 22 × 14 cm
w św. passe-partout
jedna akwarela
sygn. p. d.: IB, obie
dat. l. d.: 1871 April
cena wywoławcza:
700 zł
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41

42

Jean Baptiste le Prince

Jean Baptiste le Prince

(1734–1781)

(1734–1781)

Officier des Janissaires Polonois,

Le Janissaire Polonois,

1771 r.

1770 r.

Janczar polski
akwaforta z akwatintą w sepii. sygn. i dat. na płycie l. d.:
Le Prince 1770, wym. 17,5 × 13,2 cm

Oficer janczarów polskich, 1771 r.
akwaforta z akwatintą w sepii, sygn. i dat. na płycie
l. d.: Le Prince 1771, wym. 20, 3 × 15,6 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

cena wywoławcza: 2 000 zł

43
Henry de Montaut
(ok. 1830–1900)

L’armee polonaise
według rysunku Henry’ego de Montaut z 1863 r.
drzeworyt, 37,5 × 27,5 cm; sygn. na klocku l. d.:
H. de MONTAUT, p. d.: C. MAURAND
Symboliczne przedstawienie powstania styczniowego.
Głównym elementem kompozycji jest orzeł zrywający
kajdany, koronowany przez Pogoń. Poza tym sceny
bitewne, grupy powstanców. Rycina pochodzi ze
zbiorów zmarłego w 2010 roku kolekcjonera Zygmunta Stankiewicza, wieloletniego dyrektora Muzeum
Polskiego w Rapperswil oraz właściciela prywatnego
Polskiego Muzeum Historycznego w Murii koło Berna.
cena wywoławcza: 1 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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44
Ludwig Maciąg
(1920 Kraków – 2007 Gulczewo)

Sceny wojenne, umundurowanie, broń – 7 szkiców
tusz lawowany, piórko, długopis, papier, różne formaty
cena wywoławcza: 700 zł •
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45
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Żołnierz Legionów Piłsudskiego
w siodle – szkic, 1919 r.
piórko, tusz, papier, 13 × 8,5 cm
w św. passe-partout
dat. l. d.: 15/IX/1919
stan zachowania: ciemna plama w lewym
górnym rogu
cena wywoławcza: 250 zł

46
Ludwig Maciąg
(1920 Kraków – 2007 Gulczewo)

Galopujący jeźdźcy – szkic
dwustronny
piórko, karton, 29 × 23 cm
cena wywoławcza: 200 zł •
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47
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Portret Marszałka Józefa
Piłsudskiego, 1936 r.
akwarela, gwasz, ołówek, papier,
39,5 × 34,5 cm
sygn. i dat. p. d. nieczytelnie 1936
cena wywoławcza: 650 zł

48
George van Raemdonck
(1888 Antwerpia – 1966 Boechout)

Karykatura Marszałka Józefa
Piłsudskiego
2 prace: 1. Karykatura, kredka,
tusz, gwasz, wym. 24 × 16 cm
w św. passe-partout; sygn. p. d.: G van
Raemdonck; 2. Szkic do karykatury,
kredka, tusz, gwasz, 19,8 × 15,5 cm;
sygn. p. d.: GvR
cena wywoławcza: 900 zł •
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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 pracowni 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 snycerskie dla kościołów.
Józef Andrzej Teslar (1889 Krzeszowice – 1961
Dinard) – major Wojska Polskiego, poeta, publicysta, tłumacz, brat malarza Antoniego Teslara.
Odznaczony Krzyżem Niepodległości i czterokrotne
Krzyżem Walecznych. W latach 1915–1917 chorąży 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 francuski. Za swoje zasługi na polu literackim został
odznaczony srebrnym Wawrzynem Akademickim
Polskiej Akademii Literatury.

cena wywoławcza: 7 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH 4 ćw. XVIII w. –
SZABLA „KONSTYTUCYJNA”
dł. szabli 1005 mm, dł. głowni 870 mm, szer.
głowni u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady
9,5 mm, m. 980 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa,
koszowa. Jelec tarczowy, trójkabłąkowy. Dwa
boczne kabłąki łączące się w górnej partii kabłąka
głównego. Całość połączona na zaczep z trzpieniem
głowni. Trzon rękojeści drewniany, zwężający się
ku głowicy, poprzecznie karbowany, owinięty skórą
i opleciony dwoma gładkimi drutami mosiężnymi.
Długi, sięgający jelca kapturek, dołem mocowany
wraz z trzonem w pierścieniu, górą zanitowany,
na płaskiej, owalnej podkładce, trzpieniem
głowni. Tarczka chroniąca kciuk zagięta ku górze.

G ł o w n i a stalowa, polerowana, o znacznej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w szeroką,
sięgającą połowy obosiecznego pióra, bruzdę.
Sztych w linii grzbietu. Przy grzbiecie wąska bruzda,
tzw. szlif „Montmorency”. Na zewnętrznym płazie
brzuśca grawerowane: Konsty/tucya, monogram
królewski SAR pod koroną, poniżej: Dzień 3
Maja/1791 RU. Całość ujęta grawerowanym
ornamentem w postaci motywów roślinnych i panoplii. Na płazie wewnętrznym, obok wizerunku
towarzysza Kawalerii Narodowej, umieszczony
napis Vivat Wolność Polska, ujęty grawerowanym
ornamentem, jak na płazie zewnętrznym.
Pochodzenie: Kolekcja prywatna z Wiednia.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA WZ 21/22
Ofiarowana w lipcu 1922 r. generałowi Stanisławowi Szeptyckiemu przez województwo śląskie
dł. całk. w pochwie 964 mm, dł. szabli 920 mm,
dł. głowni 793 mm, szer. głowni u nasady 34 mm,
gr. grzbietu u nasady 4,5 mm, m. szabli 780 g, m.
szabli w pochwie 1430 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
złocona. Jelec krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju
czworoboczny, z wąsami. W części tylnej ramię
jelca zwinięte ku głowni w płaską wolutę, w części
przedniej, załamane pod kątem prostym, tworzy
kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy i połączony
na zaczep z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści
drewniany, z siedmioma poprzecznymi karbami,
oklejony czarną skórą i opleciony struną fortepianową. Długi, mosiężny, złocony, sięgający jelca
kapturek, zamocowany śrubą na głowicy i sztyftem
do tylnego ramienia jelca. Od spodu, na tymże
ramieniu, wybita cyfra „5”. Między jelcami a nasadą
głowni – skórzana podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, o znacznej krzywiźnie,
obustronnie profilowana w trzy jednakowe bruzdy

przygrzbietowe. Szlif bruzd sięga obosiecznego
pióra. Sztych symetryczny. Na brzuścu płazu wewnętrznego trawiona dekoracja, na którą składają
się: orzeł w koronie, wieniec laurowy od strony
nasady i stylizowany ornament roślinny od strony
pióra. Na wewnętrznym progu, pod nasadą, bita
sygnatura producenta „A. MANN”. P o c h w a
stalowa, polerowana, ze śladami niklowania. Dwie
ryfki z ruchomymi koluszkami od strony grzbietowej.
Żłobiona szyjka z dławikiem, mocowana na wcisk
do płaszcza pochwy, zakończonej wydatną ostrogą.
Szabla pochodzi z kolekcji Wiesława Miechowieckiego z Wiednia.
Generał Stanisław Szeptycki (1867–1950), wybitny
wojskowy, dyplomata i polityk. Był dowódcą III
Brygady Legionów Polskich, pełnił funkcję ministra
spraw wojskowych oraz szefa Sztabu Generalnego.
Odznaczył się podczas wojny polsko-bolszewickiej.
W roku 1922 dowodził wojskami polskimi wkraczającymi na Górny Śląsk. Na jego rozkaz ustanowiono
dzień 15 sierpnia świętem Żołnierza Polskiego.

cena wywoławcza: 34 000 zł
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SZABLA BOJOWA ŚRODKOWO-EUROPEJSKA (POLSKA?),
OK. 1700 R.
dł. szabli 971 mm, dł. głowni 833 mm, szer.
głowni u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady
6 mm, masa szabli 810 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, z paluchem, oprawa
żelazna. Jelec prosty, w przekroju czworoboczny.
Tylne ramię zakończone owalnie z zewnętrznym
żłobieniem i zagięte ku głowni. Przednie, zagięte
pod kątem prostym, tworzy kabłąk połączony
z trzpieniem głowni. Trzon drewniany, obciągnięty
czarną skórą i opleciony drutem. Mocowany od
góry długim kapturkiem zanitowanym trzpieniem
głowni, dołem u jelca w szerokim pierścieniu.
Paluch mocowany na wewnętrznej stronie jelca
i pierścienia. G ł o w n i a stalowa, polerowana, obustronnie profilowana na całej długości
dwiema bruzdami. Poszerzone obosieczne pióro
z młotkiem. Sztych w linii grzbietu. Na wysokości
zastawy obustronnie trawiona dekoracja przedstawiająca księżyc, słońce i gwiazdę.
Pochodzenie i opis na podstawie: Galeria Fischer,
aukcja nr 396, poz. 247 (2006 r.).
cena wywoławcza: 4 200 zł
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SZABLA TURECKA OFICERA
JAZDY – KILIDŻ, OK. 1750 R.
dł. całk. w pochwie 975 mm, dł. szabli 930 mm,
dł. głowni 785 mm, szer. głowni u nasady 34 mm,
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 1040 g,
masa szabli w pochwie 1615 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa żelazna. Jelec
prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, ze
smukłymi wąsami. Ramiona jelca zakończone
spłaszczoną kulą. Pochylona do przodu kulista
głowica z otworem na temblak. Trzon rękojeści
wykonany z dwóch okładzin z kości słoniowej,
przytwierdzonych do trzpienia dwoma nitami na
ozdobnych podkładkach. Grzbiety okładzin ujęte
gładką, stalową listwą. G ł o w n i a perska
wykuta z twardej damasceńskiej stali, o bardzo
dużej krzywiźnie, w przekroju klinowa, lekko
wyoblona na grzbiecie, jednostajnie zwężająca się
ku sztychowi. Kształt głowni typu „szamszir”, tzw.
lwi ogon. Na zewnętrznym płazie inkrustowane
złotem znaki płatnerza tureckiego. P o c h w a
z łubek drewnianych, obciągniętych czernioną
skórą, zszytą pośrodku wewnętrznej strony. Okucia
srebrne. Długa szyjka z rozporkiem i wyprofilowanymi gniazdami na wąsy jelca oraz ryfką w dolnej
części. Poniżej druga ryfka, obie z ruchomymi
koluszkami na grzbiecie pochwy. Długi trzewik
zakończony symetryczną zębatą ostrogą. Srebrne
okucia bogato dekorowane cyzelowanym, ciągłym
ornamentem floralnym.
Bardzo ładna turecka szabla oficera jazdy, z głowicą i jelcem perskim ze stali damasceńskiej.
R ę k o j e ś ć i pochwa tureckie, co w owym
czasie było zjawiskiem powszechnie stosowanym
– głownie sprowadzano m. in. z Persji i oprawiano
je w miejscowych firmach płatnerskich.
cena wywoławcza: 11 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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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 nasady 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, polerowana, 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: 3 000 zł

38

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

55
SZABLA ANGIELSKA LEKKIEJ
KAWALERII WZ 1796
dł. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 957 mm,
dł. głowni 833 mm, szer. głowni u nasady 40 mm,
gr. grzbietu u nasady 8,5 mm, masa szabli 825 g,
masa szabli w pochwie 1640 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna.
Jelec prosty, krzyżowy, z kabłąkiem w kształcie
półstrzemienia. Tylne ramię jelca zwinięte
w łezkę ku głowni. Przednie, załamane pod
katem prostym ku górze, w połowie odgięte
łukiem do przodu, tworzy kabłąk ze szczeliną
przy głowicy do wiązania temblaka. W połowie
krzyża jelca, skierowane ku dołowi półwąsy. Trzon
drewniany, owinięty sznurkiem i oklejony czarną
skórą, tworzy regularne karby. Długi, sięgający
jelca kapturek mocowany dołem pierścieniem,
górą zakuty trzpieniem głowni. W dolnej partii
kapturka policzki zakute poprzecznym nitem wraz
z trzonem. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o znacznej krzywiźnie, obustronnie szlifowana
w jedną, szeroką bruzdę, sięgającą obosiecznego
pióra. Sztych w linii grzbietu. P o c h w a żelazna, lutowana mosiądzem ma brzuścu. Kołnierz
mocowany wkrętami na brzuścu i na płaskim
grzbiecie kolby. Poniżej dwie ryfki z otworami
na kółka dla troczenia szabli w rapciach. Płaszcz
pochwy dołem zakończony asymetryczną ostrogą.
Ślady korozji, w kilku miejscach wgniecenia.
Opisana powyżej szabla była pierwowzorem dla
wielu regulaminowych wzorów szabel pruskich.
Pierwszą z nich była słynna szabla szeregowych
broni jezdnych wz 1811 Blüchera.
cena wywoławcza: 3 200 zł
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SZABLA AUSTRO-WĘGIERSKA, OK. 1870 R.
dł. szabli w pochwie 945 mm, dł. szabli 908 mm,
dł. głowni 777 mm, szer. głowni u nasady
25,5 mm, gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa
szabli 650 g, masa szabli w pochwie 1095 g
R ę k o j e ś ć otwarta, wykonana w całości ze
stali, w stylu tureckiego kilidżu, z kulistą głowicą.
Jelec płaski, z wąsami. Ramiona zwężające się ku
końcom. Oba zakończone zwiniętą wolutą – przednie ku głowicy, tylne ku głowni. Trzon zwężający
się ku górze, z podwójnym ukośnym żłobieniem
po obu stronach. Na zewnętrznym krzyżu jelca
grawerowany napis: L. P. 1915 r., który można od-

czytać jako „Legiony Polskie 1915 r.”. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie,
obustronnie szlifowana w jedną bruzdę, sięgającą
długiego, obosiecznego pióra. Sztych symetryczny.
Na wewnętrznym progu, pod nasadą, bita sygnatura wytwórcy z Solingen-Weyersberg i Kirschbaum.
P o c h w a stalowa, poszyta czarną skórą. Okucia
stalowe – długa szyjka z poziomym zaczepem na
wewnętrznej stronie, poniżej ryfka z nieruchomym
koluszkiem. P o c h w a zakończona długim
trzewikiem z ostrogą. Na zewnętrznej stronie szyjki
i trzewika dwa poziome żłobienia.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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SZABLA AUSTRO-WĘGIERSKA
OFICERA HUZARÓW,
OK. 1820 R.
dł. szabli w pochwie 1004 mm, dł. szabli 946 mm,
dł. głowni 820 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 555 g,
masa szabli w pochwie 1180 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna. Jelec
prosty, rozszerzający się na wysokości trzonu.
Tylne ramię ze szczeliną na temblak, zakończone
zwiniętą wolutą ku głowni. Przednie, zagięte pod
kątem prostym, tworzy kabłąk rozszerzony w górnej części i połączony z trzpieniem głowni. Trzon
drewniany, poprzecznie gęsto karbowany przez
owinięcie uchwytu sznurkiem i oklejony czarną
skórą. Długi kapturek mocowany wraz z trzonem
pierścieniem u jelca, górą – profilowaną podkładką
zanitowaną trzonem głowni. G o w n i a ze stali
polerowanej, o znacznej krzywiźnie, profilowana
w jedną szeroką bruzdą przygrzbietową na obu
płazach. Szlif sięga krótkiego, płaskiego, obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. P o c h w a
stalowa, polerowana, z nałożonym kołnierzem na
szyjkę. Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami na
płaskim grzbiecie płaszcza pochwy. Pierścienie
ryfek szerokie, owalnie wykrojone, z okrągłymi
guzami na tarczach z obu stron pochwy zakończonej ostrogą.
cena wywoławcza: 3 200 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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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, polerowana, 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 dwiema śrubkami. Pochwa zakończona symetryczną
ostrogą. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 1 300 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, rozszerzając 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 krawędziach,
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: 4 000 zł
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SZABLA PRUSKA OFICERA JAZDY, OK. 1820 R.
dł. szabli w pochwie 1025 mm, dł. szabli 984 mm,
dł. głowni 850 mm, szer. głowni u nasady
33,5 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa
szabli 860 g, masa szabli w pochwie 1430 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy z półwąsami. Tylne ramię
zakończone spłaszczoną kulką, zagięte ku głowni.
Przednie, załamane pod kątem prostym, tworzy
kabłąk w kształcie półstrzemienia z zaczepem pod
kapturkiem. Trzon rękojeści drewniany, w środkowej
części wybrzuszony, poprzecznie karbowany, oklejony czarną skórą i opleciony dwoma, podwójnie
skręconymi drutami mosiężnymi. Długi kapturek
w formie lwiej głowy, z policzkami, mocowany wraz
z trzonem w pierścieniu u jelca, górą nitowany
trzpieniem głowni. W policzkach kapturka – nit

poprzeczny, mocujący trzon rękojeści. Na zewnętrznym półwąsie nałożony ze srebra i emalii polski
herb Korczak. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
oksydowana, o znacznej krzywiźnie. Profilowana
obustronnie w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową. Szlif bruzdy sięga płaskiego, obosiecznego
pióra, sztych z pazurem. Na grzbiecie, pod nasadą,
wytłoczona litera gotycka. Płazy po obu stronach,
na wysokości zastawy, analogicznie dekorowane
trawionymi przedstawieniami głów Turków z profilu,
panopliami, ośmiopromiennymi gwiazdkami i półksiężycami. P o c h w a mosiężna, oksydowana
na ciemnostalowy kolor, z płaskimi grzbietem.
Dwie ryfki z szerokimi mosiężnymi pierścieniami
i ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Pochwa
zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 3 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4

43

61
SZABLA ROSYJSKA OFICERA
PIECHOTY WZ 1865 R.
dł. szabli w pochwie 1040 mm, dł. szabli 948 mm,
dł. głowni 805 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 7,5 mm, masa szabli 810 g,
masa szabli w pochwie 1345 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię wygięte
ku głowni, zakończone spłaszczoną kulką, bez
otworu na temblak. Przednie, dwukrotnie łukowato
zagięte, tworzy kabłąk łączący się z kapturkiem
głowicy. Trzon drewniany, obciągnięty czarną
skórą, poprzecznie karbowany i opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Trzon górą
nakryty wyprofilowanym kapturkiem, na którym
zanitowano trzpień głowni. Kapturek, obydwie
strony środkowej części kabłąka oraz łezka tylnego
ramienia jelca ozdobione ornamentem roślinnym.
G ł o w n i a stalowa, polerowna, o umiarkowanej
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną szeroką bruzdę, wypełniającą niemal całą powierzchnię
płazów. Szlif bruzdy od nasady sięga płaskiego,
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na
wewnętrznym progu, pod nasadą, sygnatura
producenta: WK&C, zwieńczona znakami firmy
Weyersberg & Kirschbaum. P o c h w a stalowa,
polerowana. Kołnierz mocowany w płaszczu
śrubą na płaskim grzbiecie. Poniżej dwie ryfki
z ruchomymi koluszkami. Pochwa zakończona
asymetryczną ostrogą.
Wyżej opisana szabla jest kopią szaszki dragońskiej
oficerskiej wz 1841. Różnią się pochwami. Wz
1865 posiada pochwę stalową. W szable oficera
piechoty wz 1865 wyposażeni byli oficerowie
Korpusów Polskich w latach 1917–1918.
cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZASZKA ŻOŁNIERSKA
AZJATYCKIEGO WZORU
1834 R.
dł. całk. w pochwie 1000 mm, dł. szaszki
990 mm, dł. głowni 890 mm, szer. szaszki
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 7,5 mm,
masa szaszki 715 g, masa szaszki w pochwie
1135 g
R ę k o j e ś ć otwarta, bez jelca, w drewnianym
trzonem (pękniętym), ukształtowanym prostotą
kaukaskich szaszek, z głowicą rozwidloną. Trzon
rękojeści przy nasadzie uchwycony żelaznym pierścieniem, osadzony na trzpieniu głowni dwoma
poprzecznymi, żelaznymi nitami. Przy rozwidlonej
głowicy otwór na temblak. G ł o w n i a ze stali
polerowanej, o znacznej krzywiźnie, profilowana
obustronnie szeroką bruzdą zwężającą się do krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu.
Na progu, pod nasadą, po obu stronach sygnatury
wykonawcze. Na stronie zewnętrznej: w małym
kółku litera „C”, data wykonania „1892 r.”, litera
„Ь” oraz okrągły znak wytwórni Złatoust. Na stronie
wewnętrznej „44”, litera „Л” zwieńczona koroną
w owalu, litery „Д. H. П.”, „16” oraz „П” w okręgu.
P o c h w a z drewnianych trzasek, oklejonych
ciemnobrązową, lakierowaną skórą. Okucia
mosiężne. Szeroki kołnierz szyjki mocowany
wkrętem po wewnętrznej stronie. Poniżej dwie
ryfki z ruchomymi koluszkami, mocowane na pochwie dwoma wkrętami, na grzbiecie i po stronie
wewnętrznej. Na dole pochwy trzewik mocowany
wkrętem po stronie wewnętrznej. Jest to pierwszy
wzór szaszki wykonany dla rosyjskiej armii.
cena wywoławcza: 6 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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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 zakończona 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 panopliami. Na wysokości brzuśca, na wewnętrznym płazie, trawiona dekoracja w postaci
wici roślinnych 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 czarnej 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, stylizowanymi motywami
roślinnymi oraz przedstawieniem koguta – symbolu
Francji.
cena wywoławcza: 4 500 zł
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SZABLA FRANCUSKA PODOFICERA LEKKIEJ KAWALERII,
AN 9, A`LA CHASSEUR
dł. szabli w pochwie 978 mm, dł. szabli 963 mm,
dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa szabli 905 g,
masa szabli w pochwie 1490 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy
z wąsami. Tylne ramię jelca zakończone spłaszczoną kulą, zwinięte ku głowni. Przednie ramię,
dwukrotnie łukowato zagięte ku górze, tworzy
kabłąk główny, połączony zaczepem z trzpieniem
głowni. Dwa kabłąki boczne biegną łukiem po obu
stronach zewnętrznego wąsa i łączą się w górnej
części z kabłąkiem głównym. Trzon rękojeści
drewniany, z szesnastoma poprzecznymi karbami,
obciągnięty czarną, lakierowaną skórą i dwukrotnie
opleciony gładkim drutem mosiężnym. Głowica
nakryta długim, sięgającym jelca kapturkiem,

zwieńczonym owalnym guzem, nitowanym od góry
trzpieniem głowni, dołem mosiężnym klinikiem do
jelca. Na zewnętrznej stronie kabłąka głównego
bita punca inspektora w Klingenthal J. I. Krantza
– litera K zwieńczona gwiazdką, całość w owalu.
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 symetryczny
z pazurem. Na zewnętrznym płazie, pod nasadą,
powtórzona punca – litera K zwieńczona gwiazdką;
całość w owalu oraz litera B w otoku z liści. Na
grzbiecie trawiony napis Mfture Impale du Klingenthal
aout 1813. P o c h w a stalowa, polerowana,
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na
grzbiecie. Kołnierz z gniazdami na wąsy jelca
mocowany w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa
zakończona asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 5 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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SZABLA OFICERA HUZARÓW, EUROPA, OK. 1800 R.
dł. szabli w pochwie 1014 mm, dł. szabli 967 mm,
dł. głowni 840 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 570 g,
masa szabli w pochwie 1210 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna. Jelec
prosty, krzyżowo-kabłąkowy, z wąsami. Tylne ramię
zakończone zwiniętą wolutą ku głowni. Przednie,
zagięte pod kątem prostym, tworzy kabłąk, rozszerzony w górnej części i połączony z trzpieniem
głowni. Trzon drewniany, gęsto poprzecznie karbowany, oklejony czarną skórą i opleciony dwoma
podwójnie skręconymi drutami mosiężnymi. Długi,
profilowany kapturek mocowany w tylnym ramieniu
jelca na wpust, zaś górą romboidalną podkładką,

nitowaną trzpieniem głowni. G ł o w n i a ze stali
polerowanej, oksydowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną szeroką
bruzdę przygrzbietową, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne, sztych w linii grzbietu. Na obu progach, pod nasadą, trawione
złocone ornamenty, charakterystyczne dla głowni
z przełomu XVIII i XIX wieku. Płazy na wysokości
zastawy trawione, częściowo złocone dekoracje,
na które składają się: ukwiecone gałązki roślinne,
słoneczka i panoplia. P o c h w a stalowa, polerowana, czerniona. Kołnierz szyjki z gniazdami na
wąsy, mocowany w płaszczu pochwy na wcisk.
Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami na grzbiecie.
Pochwa zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZABLA OFICERA HUZARÓW, EUROPA, OK. 1750 R.
dł. szabli w pochwie 980 mm, dł. szabli 974 mm,
dł. głowni 846 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli z temblakiem 675 g, masa szabli w pochwie 1180 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
prosty, zwężający się ku końcom ramion. Tylne
ramię zakończone ozdobną gałką. Przednie, załamane pod kątem prostym, tworzy rozszerzający się
ku górze kabłąk, połączony na zaczep z trzpieniem
głowni. Trzon drewniany, poprzecznie gęsto karbowany przez owinięcie uchwytu sznurkiem, oklejony
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym
drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca kapturek,
dołem mocowany nitem do trzonu, górą na głowicy
w kształcie łezki zanitowanej trzpieniem głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o znacznej

krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną
szeroką bruzdę, sięgającą krótkiego obosiecznego
pióra. Sztych przygrzbietowy. Na obu progach,
pod nasadą, trawione ornamenty charakterystyczne dla 2 połowy XVIII wieku. Na wysokości
brzuśca zewnętrznego płazu trawiona dekoracja:
ukwiecone gałązki roślinne, panoplia oraz postać
huzara na koniu z szablą w dłoni. Płaz wewnętrzny
odmiennie dekorowany: gałązki roślinne, słoneczko
oraz medalion w kartuszu mogący być znakiem
płatnerza. P o c h w a mosiężna z nałożoną szyjką
z kołnierzem. Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami
na płaskim grzbiecie pochwy. Szerokie pierścienie
motylkowe ozdobnie żłobione, podobnie jak szyjka
i płaszcz pochwy zakończonej stalową ostrogą. Przy
szabli oficerski temblak austriacki.

cena wywoławcza: 4 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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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 nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 635 g, masa szabli w pochwie 1105 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 kapturek, 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/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 zakończonego wydatną, asymetryczną
ostrogą.
cena wywoławcza: 4 500 zł

68
SZABLA DEKORACYJNA,
POLSKA, PMW
R ę k o j e ś ć w stylu szabli oficerskiej wz
1921/22. G ł o w n i a obustronnie szlifowana
tzw. szlifem Montmorency. Na zewnętrznym płazie
bogata trawiona dekoracja.
cena wywoławcza: 450 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA
BRONI JEZDNYCH WZ 1917
dł. całk. w pochwie 966 mm, dł. szabli 935 mm,
dł. głowni 798 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 850 g,
masa szabli w pochwie 1450 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy, wąsy
eliptyczne – ozdobione motywem roślinnym. Trzon
drewniany z jedenastoma ukośnymi karbami,
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie
skręconym drutem mosiężnym. Długi kapturek
sięgający jelca, mocowany od góry ozdobną
nakrętką w kształcie ośmiolistnej rozety, dołem
sztyftem w tylnym ramieniu jelca. Kapturek u góry
wykrojony w kształt tarczy, ozdobiony tłoczonym
orłem w koronie na tarczy amazonek. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o znacznej
krzywiźnie, w przekroju piórowym, z wyoblonym
grzbietem. Długie, obosieczne pióro z ością,
sztych przygrzbietowy. Głownia prawdopodobnie
z austriackiej szabli kawaleryjskiej wz 1904.
P o c h w a stalowa, polerowana, z dwiema
ryfkami z ruchomymi koluszkami na stronie
grzbietowej. Gładka szyjka mocowana na wcisk
w płaszczu pochwy, zakończonej asymetryczną
ostrogą. Pochwa bez zgnieceń, ze śladami korozji.
cena wywoławcza: 5 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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PRUSKA SZABLA OFICERA
KAWALERII WZ 1852
dł. szabli w pochwie 1002 mm, dł. szabli 945 mm,
dł. głowni 810 mm, szer. głowni u nasady 25 mm,
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 820 g,
masa szabli w pochwie 1310 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
koszowy, wykrojony z płata blachy w pięć geometrycznych prześwitów, w części grzbietowej zakończony łezką skierowaną ku głowni. Kabłąk kosza
połączony z trzpieniem. Trzon rękojeści drewniany,
poprzecznie karbowany przez owinięcie sznurem
i oklejony czarną skórą. Długi kapturek z policzkami mocowany wraz z trzonem pierścieniem u jelca,
górą zanitowany trzpieniem głowni. W policzkach
kapturka nit poprzeczny, mocujący trzon rękojeści
z trzpieniem. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana
w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego pióra, sztych symetryczny.
Na wewnętrznym progu, pod nasadą, sygnatura
producenta – Clemen&Jung. P o c h w a stalowa,
polerowana, z dwoma ryfkami z ruchomymi
koluszkami (brak jednego koluszka). Szyjka
z kołnierzem mocowana w płaszczu pochwy
dwiema śrubami. Pochwa zakończona ostrogą.
cena wywoławcza: 1 000 zł
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SZABLA KAWALERYJSKA, SAKSONIA, WZ 1873
dł. szabli w pochwie 938 mm, dł. szabli 894 mm,
dł. głowni 750 mm, szer. głowni u nasady 32 mm,
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli z temblakiem 1035 g, masa szabli w pochwie 1770 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię zwinięte w łezkę
ku głowni. Przednie przechodzi w kabłąk w kształcie
„półstrzemienia”, ze szczeliną w górnej części na
temblak. Kabłąk zamocowany pod kapturkiem
do trzpienia. Trzon ebonitowy, gęsto poprzecznie
karbowany. Długi kapturek dołem mocowany, wraz
z trzonem, pierścieniem, górą na trzpieniu nakrętką.
Na spodzie obu ramion jelca bite litery gotyckie
zwieńczone koroną. G ł o w n i a stalowa, polero-

wana, o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana
w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą krótkiego,
obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny.
Na wewnętrznym progu, pod nasadą, sygnatura
producenta: WEYERSBERG/KIRSCHBAUM&CA)/
SOLINGEN. Na grzbiecie gotycka litera zwieńczona
koroną, powyżej 01 (rok 1901 – przyjęcia na stan
armii), powyżej monogram wiązany AR zwieńczony
koroną (Albrecht 1873–1902). P o c h w a stalowa, skorodowana. Kołnierz mocowany w płaszczu
dwiema śrubami na grzbiecie i brzuścu. Poniżej
ryfka z nieruchomym kołkiem nośnym. Pochwa
zakończona wydatną, asymetryczną ostrogą. Przy
szabli temblak.

cena wywoławcza: 2 600 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 ornamenty
geometryczne, montowane na zawiasach. Trzon
rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany,
owinięty imitacją jaszczura i opleciony dwoma podwójnie skręconymi drutami. Długi, obły kapturek
z policzkami dołem mocowany pierścieniem, górą
nitowany trzpieniem głowni. W policzkach kapturka 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, festonami 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: 3 200 zł
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PRUSKA SZABLA OFICERA KAWALERII WZ 1852
dł. szabli w pochwie 1027 mm, dł. szabli 977 mm,
dł. głowni 847 mm, szer. głowni u nasady
29,5 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli z temblakiem 915 g, masa szabli w pochwie
1515 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa.
Jelec koszowy, wykrojony z płata blachy w pięć
geometrycznych prześwitów. W części grzbietowej
zakończona łezką skierowaną ku głowni. Kabłąk
kosza połączony w trzpieniem. Wewnątrz kosza
skórzana pętla dla palca wskazującego, tzw. uchwyt
pistoletowy. Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie
karbowany, owinięty imitacją skóry jaszczura
i opleciony dwoma podwójnie skręconymi drutami

mosiężnymi. Długi kapturek z policzkami, dołem
mocowany wraz z trzonem – pierścieniem u jelca,
górą zanitowany trzpieniem głowni. W policzkach
kapturka nit poprzeczny, mocujący trzon rękojeści.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę
przygrzbietową, sięgającą długiego obosiecznego
pióra z ością. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym
progu, pod nasadą, bite litery L. G. Na grzbiecie
zwieńczona koroną litera gotycka. P o c h w a
stalowa, lakierowana, z jedną ryfką z ruchomym
koluszkiem. Szyjka z kołnierzem mocowana
w płaszczu pochwy śrubą na wewnętrznym boku.
Poniżej śruby powtórzone bicie liter: L. G. Pochwa
zakończona ostrogą. Przy szabli temblak oficerski.

cena wywoławcza: 2 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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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 nasady 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
profilowana w jedną szeroką bruzdę od nasady do
długiego obosiecznego pióra. Sztych z pazurem.
P o c h w a żelazna, w przekroju owalna, z dwiema wąskimi ryfkami z ruchomymi koluszkami na
grzbiecie. Szyjka z gniazdami na wąsy, mocowana
w płaczu pochwy na wcisk. Pochwa zakończona
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 1 800 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. Przednie, 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 obosieczne, 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: 3 000 zł
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SZASZKA DRAGOŃSKA ŻOŁNIERSKA WZ 1881 R.
dł. szaszki w pochwie 978 mm, dł. szaszki
950 mm, dł. głowni 815 mm, szer. głowni u nasady
31 mm, gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa
szaszki 875 g, masa szaszki w pochwie 1260 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię zakończone zwiniętą ku głowni łezką, z otworem na temblak. Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte, tworzy kabłąk,
połączony z kapturkiem zaczepem. Trzon rękojeści
drewniany, czerniony, z ukośnymi żłobieniami.
Dołem ujęty pierścieniem, górą stalową nakrętką
na głowicy. G ł o w n i a stalowa, polerowana,

o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną
szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego,
obosiecznego pióra z ością. Sztych asymetryczny,
przygrzbietowy. Na wewnętrznym progu, pod
nasadą, wybite: wizerunek orła dwugłowego oraz,
cyrylicą, IMPER/ZAWODA, w środku łaciński
monogram T. O. P o c h w a drewniana, obciągnięta czernioną skórą. Okucia mosiężne. Szyjka
z nałożonym pierścieniem, z wyciętą antabką na
wewnętrznej stronie. Ryfka z ruchomym kółkiem
nośnym i trzewik mocowany podłużną zapinką
po wewnętrznej stronie. Przy szaszce skórzany
temblak.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZASZKA DRAGOŃSKA OFICERSKA WZ 1881 R.
dł. szaszki w pochwie 942 mm, dł. szaszki
934 mm, dł. głowni 790 mm, szer. głowni u nasady
34 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szaszki
730 g, masa szaszki w pochwie 995 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
ze śladami złocenia. Tylne ramię zakończone
zwiniętą ku głowni łezką, z otworem na temblak.
Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte, tworzy
kabłąk, połączony z kapturkiem zaczepem. Trzon
rękojeści z hebanu, z ukośnymi żłobieniami, dołem
ujęty profilowanym pierścieniem, górą kapturkiem.
Kabłąk, trzon rękojeści i kapturek połączone
z trzpieniem głowni mosiężną, profilowaną, owalną nakrętką. G ł o w n i a stalowa, niklowana,

o małej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną
bruzdę i dwie bruzdeczki przygrzbietowe, sięgające
obosiecznego pióra. Bruzdeczki biegną od jelca.
Sztych przygrzbietowy. Na wewnętrznym progu,
pod nasadą, wybita cecha wytwórni: F. FICHTE/
SOLINGEN, na zewnętrznym: WK&C zwieńczone
znakami firmy. P o c h w a drewniana, obciągnięta czernioną skórą. Okucia mosiężne, ze śladami
złocenia. Szyjka z nałożonym na nią pierścieniem,
z wyciętą antabką na wewnętrznej stronie. Ryfka
z ruchomym kółkiem nośnym i trzewik mocowany
podłużną zapinką po wewnętrznej stronie. Przy
szaszce temblak. Skóra na wysokości brzuśca
z uszkodzeniami.

cena wywoławcza: 2 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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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 wewnętrznej 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 tworzących 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 trawione, 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 pośrodku. Sześć poziomych, szerokich okuć z guzami
pośrodku. Szyjka z gniazdami na dolne wąsy,
ozdobiona repusowanym monogramem Aleksandra 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: 2 000 zł
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SZABLA KAUKASKA – GRUZJA (?)
XIX/XX W.
dł. szabli w pochwie 1017 mm, dł. szabli
1014 mm, dł. głowni 893 mm, szer. głowni
u nasady 26 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 415 g, masa szabli w pochwie 795 g
R ę k o j e ś ć otwarta. Jelec prosty, krzyżowy,
z wąsami o kształcie typowym dla wielu szabel
orientalnych, żelazny. Ramiona jelca zakończone
okrągłymi i płaskimi pierścieniami. Jelec i wąsy
z granią. Pośrodku krzyż skośny, zwany w heraldyce młyńskim. Na stronie wewnętrznej jelec gładki.
Trzon rękojeści dołem nasunięty na wąsy, zwężający się ku górze do pochyłej głowicy w kształcie
naparstka. Okucie środkowe o brzegach perełkowanych, z motywem krzyża. Naparstek gładki,
częściowo dekorowany. Wszystkie okucia z blachy
mosiężnej. G ł o w n i a stalowa, o umiarkowanej
krzywiźnie, profilowana na obu płazach niezbyt
szeroką bruzdą przytylcową. Sztych w linii grzbietu
z piórem obosiecznym. Na stronie zewnętrznej
głowni, tuż pod nasadą, trawiony motyw dwugłowego orła w koronie z krzyżykiem, trzymającego
w szponach regalia. Na długości zastawy trawiony
napis cyrylicą: 1896 ȜA ЦAPЬЯ ȜA ИМПEPATOPA
AЛEKCAНДPЬ Ш го. Na wewnętrznej stronie głowni,
pod nasadą, trawiony i nabijany mosiądzem
rysunek falisty z kropkami naprzemianległymi,
być może sugerujący węża (z głową i rozdwojonym
językiem ku górze), którego rysunek zajmuje
w bruździe niemalże połowę długości głowni.
W wielu kulturach występuje wizerunek węża,
który oznacza coś na przemian dobrego i złego.
P o c h w a – drewniane trzaski oklejone skórą,
z długą szyjką i wysokim trzewikiem. Na całej
długości 12 poprzecznych okuć z blachy mosiężnej, w tym dwa okucia z blachy żelaznej, scalanej
z jednego kawałka blachy, będącej ryfką z bardzo
ciekawie mocującym drutem. Szyjka z gniazdem
na wąsy jelca, tylko na stronie zewnętrznej, pod
perełkowanym obrzeżem nałożony krzyż rycerski.
Poprzeczne obejmy z jednakimi dekoracjami
powtarzane na całej długości pochwy do górnego
okucia trzewika. Trzewik długi, dekorowany.
cena wywoławcza: 1 200 zł
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SZABLA KAUKASKA – GRUZJA (?) XIX/XX W.
dł. szabli w pochwie 956 mm, dł. szabli 952 mm,
dł. głowni 835 mm, szer. głowni u nasady 29 mm,
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 475 g,
masa szabli w pochwie 1010 g
R ę k o j e ś ć otwarta. Jelec prosty, krzyżowy,
z wąsami nawiązującymi kształtem do oprawy
szabel tureckich, żelazny. Końce ramion jelca w formie przynitowanych, okrągłych i płaskich krążków.
Na stronie zewnętrznej, pośrodku, w mosiężnym
grawerunku forma lwa – naśladownictwo znaku
szabel perskich. Po stronie wewnętrznej jelca,
w mosiężnym obrysie kształtu wąsów i ramion,
motyw dekoracyjny. Trzon rękojeści szeroki przy
jelcu, zwężający się ku górze, z odchylonym
naparstkiem. Owalny w przekroju trzon okuty
trzema opaskami z perełkowaniem. G ł o w n i a
stalowa, o małej krzywiźnie, profilowana dwiema
przygrzbietowymi bruzdeczkami, sięgającymi krót-

kiego, obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu.
Na stronie zewnętrznej głowni, poniżej wąsów
jelca, trawione przedstawienie św. Jerzego. Poniżej
tej dekoracji, w obu bruzdeczkach, ornament na
całej ich długości. Pod dolną bruzdeczką napis.
P o c h w a – drewniane trzaski oklejone skórą
i okuwane na grzbiecie i brzuścu mosiężnymi
listkami o ząbkowanych brzegach. Szyjka pochwy
z blachy mosiężnej, z gniazdem na wąsy tylko od
strony zewnętrznej. Poniżej ryfka z blachy żelaznej,
formowanej wypukło po obu stronach. W środku
ryfki osobno nałożony krzyż rycerski (narodowy
znak Gruzji), powyżej, na szyjce, przedstawienie
św. Jerzego. Dolna ryfka identycznej roboty, jak
górna, z jednolitego kawałka blachy, przetykanego
w części grzbietowej kawałkiem drutu mocującego
ryfkę na pochwie i zastępującą kółko troczne. Krótki,
dekorowany trzewik. Całość wykonania nie odbiega
od szabli narodowych i dekoracyjnych na Kaukazie.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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SZABLA KAUKASKA – GRUZJA (?) XIX/XX W.
dł. szabli w pochwie 1010 mm, dł. szabli 990 mm,
dł. głowni 865 mm, szer. głowni u nasady 28 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 550 g,
masa szabli w pochwie 825 g
R ę k o j e ś ć otwarta. Jelec prosty, krzyżowy,
z wąsami, podobnymi kształtem do opraw szabel
tureckich, żelazny. Ramiona jelca zakończone
lekko wypukłymi guzami. Na stronie zewnętrznej
trawiona dekoracja ze św. Jerzym. Trzon rękojeści
u dołu szeroki i zwężający się do pochyłej głowicy
w kształcie naparstka, w przekroju owalny, objęty
dwiema opaskami. Między okuciami widoczna
skóra trzonu zdobionego wypukłymi guzami.
Wszystkie okucia, włącznie z naparstkiem, ozdobione motywami krzyża i kropkowaniem. G ł o w n i a
stalowa, o niewielkiej krzywiźnie, profilowana
w dwie jednakowej szerokości bruzdy. Na stronie
zewnętrznej zastawy datownik 1892, powyżej

motyw jeźdźca z szablą, nad nim krzyż rycerski
(w heraldyce nazywany również kawalerskim), górą
zamknięty w kartuszu, również z krzyżem. W obu
bruzdach na tym płazie napisy (w języku używanym
wówczas na Kaukazie (?)). Bruzdy długością sięgają krótkiego pióra obosiecznego, zakończonego
sztychem w linii grzbietu. Na stronie wewnętrznej,
tuż pod nasadą, w obu bruzdach 4 sierpy z zębami.
Sygnatury naśladują znakomite głownie styryjskie
i genueńskie z XVI i XVII wieku, co nie było czymś
niezwykłym w szablach z Kaukazu. P o c h w a
– drewniane trzaski oklejone czarną skórą,
z klejeniem widocznym na stronie wewnętrznej.
Szyjka mosiężna z gniazdami na wąsy jelca. Na
stronie zewnętrznej dekorowana motywem krzyża.
Poniżej ryfka z blachy żelaznej z wypukłościami, na
które nałożono krzyż kawalerski. Trzewik wysoki,
dekorowany motywem krzyżyków.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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SZPADA OFICERSKA, FRANCJA, OKRES KSIĘSTWA
WARSZAWSKIEGO
dł. szpady w pochwie 953 mm, dł. szpady
918 mm, dł. głowni 797 mm, masa szpady 480 g,
masa szpady w pochwie 630 g
R ę k o j e ś ć zamknięta. Trzon z okładzinami
z hebanu, nacinanymi w drobny, romboidalny
motyw. Wewnętrzna okładzina pęknięta na długości 3 cm. Jelec, tarczka, kabłąk i głowica ze
złoconego mosiądzu. Jelec krzyżowo-kabłąkowy
z wygiętą ku dołowi od strony zewnętrznej tarczką
zastawy, zdobiony wypukłym reliefem. W partii
środkowej tarczki postać trzymająca w dłoniach
wieńce z liści laurowych, poniżej girlanda. Od strony
wewnętrznej wygięta ku górze mniejsza tarczka
z motywem palmety. Tylne ramię jelca w formie
wygiętego ku głowni oślego kopyta. Kabłąk jelca
z motywami rozety w otoczeniu liści laurowych

od strony zewnętrznej i stylizowanej rozety
w gładkiej ramce od strony wewnętrznej. Głowica
z maszkaronem na styku z kabłąkiem i płaskimi
bokami, zdobionymi motywami liści akantu i rozet.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, obosieczna,
w przekroju sześciogranna, na 2/3 długości od
nasady przechodząca w przekrój soczewkowy
w kierunku sztychu. P o c h w a z brązowej skóry
zszytej na wewnętrznej stronie. Zewnętrzna strona
z wytłoczonymi liniami wzdłuż krawędzi bocznych.
Oprawa mosiężna, złocona. Szyjka z hakiem na
zewnętrznej stronie, trzewik płasko zakończony.
Według oświadczenia obecnego właściciela,
prof. Zdzisław Żygulski jun. w 1957 r., dokonując
oględzin ww szpady, określił ją jako szpada wyższego oficera Księstwa Warszawskiego.

cena wywoławcza: 2 600 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 nasady 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 opleciony 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: 2 800 zł
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PAŁASZ FRANCUSKI SZEREGOWYCH DRAGONÓW WZ 1854
dł. pałasza w pochwie 1192 mm, dł. pałasza
1135 mm, dł. głowni 975 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 11 mm, masa
pałasza 1330 g, masa pałasza w pochwie 2285 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
tarczowy, czterokabłąkowy. Tarcza od strony grzbietu lekko zawinięta ku głowni, od strony siecznej
zwężająca się, łukowato zagięta ku górze – tworzy
kabłąk główny, połączony zaczepem z trzpieniem.
Trzy kabłąki boczne biegną łukowato wygięte od
zewnętrznej strony tarczy i łączą się z kabłąkiem
głównym w jego górnej części. Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, obciągnięty skórą
i opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Trzon dołem umocowany w gnieździe tarczy,
górą krótkim kapturkiem zanitowanym trzpieniem

głowni. Na wewnętrznej stronie głównego kabłaka
punce: litera F w owalu (de Fagolle et Franatte),
litera B w okręgu (G. Bisch) oraz numer 41
w prostokącie. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o przekroju klinowym. Szlifowana w dwie szerokie
i głębokie bruzdy na całej długości płazów. Bardzo
krótkie, obosieczne pióro z mocno zaznaczoną
ością. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym progu,
pod nasadą, punca: litera F w owalu i litera S zwieńczona gwiazdką w owalu (Schütz). Na progu napis:
Mre Impale „de Chat” Janvier 1863 = Dragon Mle
1854. P o c h w a stalowa, polerowana, z dwiema
ryfkami z ruchomym koluszkiem na grzbiecie.
Szyjka z kołnierzem mocowana w płaszczu pochwy
nitami na bokach. Pochwa zakończona masywną,
symetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 3 400 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 nasady 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, łukowato 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 odbiorcze – 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: 3 800 zł
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SZABLA NIEMIECKA OFICERA
MARYNARKI WOJENNEJ
WZ 1874/76
dł. całk. w pochwie 963 mm, dł. szabli 910 mm,
dł. głowni 780 mm, szer. głowni u nasady 20 mm,
gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, m. szabli 655 g,
m. szabli w pochwie 915 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec tarczowo-kabłąkowy. Wewnętrzna tarczka
na zawiasach, z otworem do blokowania szabli
w pochwie oraz z wybitym numeratorem „O 836”.
Tarczka zewnętrzna także na zawiasach, dekorowana motywem roślinnym i kotwicą. Przednie
ramię jelca bogato zdobione, łukowato wygięte,
zwężające się ku głowicy i połączone na zaczep
z trzpieniem głowni. Trzon z masy koloru ecru,
poprzecznie kanelowany i owinięty podwójnie
skręconym drutem mosiężnym. Długi kapturek
w formie lwiej głowy, dołem mocowany wraz
z trzonem w ozdobnym pierścieniu, od góry nitowany trzpieniem głowni. Na zewnętrznej stronie
przedniego ramienia jelca wytłoczona litera „M”,
zwieńczona figurą ptaka. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, o niewielkiej krzywiźnie,
w przekroju klinowa. Grzbiet okrągły. Długie, obosieczne pióro z ością. Sztych symetryczny. P o c h w a z czarnej skóry, zszytej na wewnętrznej
stronie. Szyjka z bolcem zaczepowym i ogniwkiem
z ruchomym koluszkiem. Poniżej ryfka. Pochwa
zakończona trzewikiem z asymetryczną ostrogą.
Wszystkie elementy okuć ozdobnie wycięte, pokryte rytowanymi ornamentami. Na wewnętrznej
stronie szyjki powtórzony numerator „O 836”.
cena wywoławcza: 3 600 zł
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SZABLA OFICERA, NIEMCY,
1 POŁ. XIX W.
dł. całk. w pochwie 896 mm, dł. szabli 870 mm,
dł. głowni 750 mm, szer. głowni u nasady 31 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 560 g,
masa szabli w pochwie 1020 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa,
oksydowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy z szerokimi, owalnie zakończonymi półwąsami. Tylne
ramię jelca zwinięte w łezkę ku głowni, przednie,
zagięte w kształt półstrzemienia, tworzy kabłąk.
Trzon rękojeści z polerowanego rogu, wybrzuszony
w środkowej partii, poprzecznie karbowany.
Długi kapturek zespolony z pierścieniem u jelca,
od góry mocowany owalną podkładką nitowaną
trzpieniem głowni. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, o dużej krzywiźnie. Obustronnie
profilowana w jedną wklęsłą, szeroką bruzdę
przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego
pióra. Sztych w linii grzbietu. 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. Na zewnętrznym płazie, pod
nasadą, na tle złoconego ornamentu, sygnatura
producenta S&K –Schnitzer (działający w Solingen
w l. 1787–1811). P o c h w a stalowa, polerowana, oksydowana. Mosiężny kołnierz szyjki
z gniazdami na półwąsy, mocowany w płaszczu
pochwy na wcisk. Dwie mosiężne ryfki, z granią
na pierścieniach i ruchomymi koluszkami na
płaskim grzbiecie. Pochwa zakończona stalową,
asymetryczną ostrogą. Szabla w stanie zbliżonym
do magazynowego.
Pochodzenie: Aukcja Czerny’s, Sarzana, Włochy
cena wywoławcza: 3 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA
BRONI PIESZYCH WZ 21/22
dł. całk. w pochwie 937 mm, dł. szabli 907 mm,
dł. głowni 780 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 720 g,
masa szabli w pochwie 1340 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny,
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku
głowni, od spodu z nabitą cyfrą 5. Przednie, załamane pod katem prostym, tworzy kabłąk łukiem
dochodzący do głowicy i połączony z trzpieniem
głowni. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany,
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie
skręconym drutem mosiężnym. Długi kapturek
sięgający jelca zamocowany śrubą na głowicy
i sztyftem do tylnego ramienia jelca. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o niewielkiej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą obosiecznego pióra.
Sztych symetryczny. Na wewnętrznym płazie,
pod nasadą, sygnatura producenta: G w owalu,
BOROWSKI/w WARSZAWIE. Na zewnętrznym
płazie, na wysokości brzuśca, trawiony orzeł
w koronie. P o c h w a stalowa, polerowana,
niklowana, z dwiema ryfkami z ruchomymi
koluszkami od strony grzbietowej. Gładka szyjka
mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa
zakończona asymetryczną ostrogą.
cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA
BRONI JEZDNYCH WZ 1921/22
dł. całk. w pochwie 988 mm, dł. szabli 935 mm,
dł. głowni 805 mm, szer. głowni u nasady 32 mm,
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 760 g,
masa szabli w pochwie 1300 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec prosty, 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 dziewięcioma poprzecznymi karbami, oklejony
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym
drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca kapturek
z zamocowaną śrubą na głowicy i sztyftem do
tylnego ramienia jelca. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną bruzdę
przygrzbietową. Długie pióro jednosieczne, sztych
symetryczny. Na zewnętrznym płazie trawiony
orzeł w koronie wz 19, ujęty liśćmi dębu. Na
wewnętrznym progu, pod nasadą, bita wczesna
sygnatura: „G. BOROWSKI/LESZNO 27/w WARSZAWIE”. P o c h w a stalowa, niklowana,
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na
grzbiecie pochwy. Gładka szyjka mocowana na
wcisk w płaszczu pochwy zakończonej ostrogą.
Pochwa w dwóch miejscach wgnieciona.
cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA FRANCUSKA OFICERA LEKKIEJ KAWALERII WZ ANXI
dł. całk. w pochwie 1024 mm, dł. szabli 1000 mm,
dł. głowni 864 mm, szer. głowni u nasady 35 mm,
gr. grzbietu u nasady 10 mm, krzywizna głowni
61 mm, masa szabli 1135 g, masa szabli w pochwie 1765 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy
z wąsami. Tylne ramię zakończone spłaszczoną kulą,
zwinięte ku głowni. Przednie, dwukrotnie łukowato
zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny, połączony
na zaczep z trzpieniem głowni. Dwa kabłąki boczne
biegną łukiem po obu stronach zewnętrznego wąsa
i łączą się w górnej części z kabłąkiem głównym.
Jelec, kabłąk główny i kabłąki boczne w przekroju
owalne. Trzon rękojeści drewniany, z dwudziestoma poprzecznymi karbami, oklejony czarną
skórą. Uchwyt połączony z trzpieniem głowni
jednym, masywnym nitem z mosiężnymi główkami
w kształcie oliwki. Głowica pochylona do przodu,
nakryta długim, sięgającym jelca i zwieńczonym

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

cena wywoławcza: 7 500 zł
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SZABLA FRANCUSKA BOJOWA STRZELCÓW KONNYCH,
DYREKTORIAT L. 1795–1799
dł. całk. szabli w pochwie 955 mm, dł. szabli
925 mm, dł. głowni 805 mm, szer. głowni u nasady
33,5 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli
580 g, masa szabli w pochwie 1190 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa w żelazie
z prostym – krzyżowym jelcem z wąsami. Tylne
ramię jelca z łezką ku dołowi. Kabłąk łukiem
dochodzi do głowicy, przy jelcu wąski, rozszerzony
przy głowicy. Wąsy proste, zaokrąglone na końcach z granią pośrodku. Kapturek sięgający jelca
z głowicą o płaskim denku i romboidalną nakładką
do zakuwania trzpienia głowni. Trzon rękojeści
drewniany, oklejony sznurkiem i skórą, profilowany
24 karbami, opleciony drucikiem miedzianym.
G ł o w n i a ze stali polerowanej o krzywiźnie
umiarkowanej, obustronnie profilowana w sze-

roką bruzdę i bruzdeczkę przygrzbietową. Pióro
krótkie, obosieczne, ze sztychem w linii grzbietu.
Głownia i cała szabla wykazuje podobieństwa do
wielu szabel wykonanych na Zachodzie Europy,
głównie w małych manufakturach w Solingen.
P o c h w a stalowa, z grzbietem płaskim,
lutowana na brzuścu. Szyjka z nakładanym na
płaszcz pochwy kołnierzem, wlot z gniazdkami na
wsunięcie wąsów. Pochwa bez typowych ryfek,
z bączkami na grzbiecie i ruchomymi koluszkami.
Ostroga typowa dla szabel z tego okresu.
Francuska literatura przedmiotu przypisuje taki
egzemplarz, który jest nieprzepisowy i nieoznaczony
żadnym wzorem do 2 Pułku Strzelców Konnych
(Michel Petard, „Des sabres et des épeés”, t. 1,
s. 142, p. 1315; s. 144, p. 136F).

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZAPADA NIEMIECKA OFICERA PIECHOTY, XVIII/XIX w.
dł. szpady 984 mm, dł. głowni 822 mm, szer.
głowni u nasady 25 mm, grubość grzbietu u nasady
8 mm, masa szpady 705 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec tarczowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca
proste, spłaszczone, rozszerzające się ku końcowi.
Przednie, łukowato zagięte i połączone z trzpieniem

głowni, tworzy kabłąk. Owalna tarczka zewnętrzna
większa, wewnętrzna mniejsza. Głowica okrągła,
nakryta okrągłą tulejką, całość zanitowana trzpieniem głowni. Trzon rękojeści opleciony filigranem,
mosiężny. Głownia stalowa, polerowana, prosta.
Obustronnie szlifowana w jedną, szeroką bruzdę
obosiecznego pióra.

cena wywoławcza: 700 zł

93
SZPADA WYŻSZEGO OFICERA, PAŃSTWO KOŚCIELNE, XIX W.
dł. szpady 941 mm, dł. głowni 805 mm, szer.
głowni u nasady 26 mm, masa szpady 530 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy. Ramiona jelca zakończone
wydłużoną łezką. Przednie ramię rozdwojone. Górna
część, dwukrotnie łukowato zagięta, tworzy kabłąk
połączony z głowicą, zanitowaną trzpieniem głowni.
Trzon rękojeści z rogu, w przekroju ośmioboczny,
wyoblony w środkowej części uchwytu. Poniżej
jelca tarczka na zewnętrznej stronie z herbem

Państwa Kościelnego: skrzyżowane klucze i tiara.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, w przekroju
sześcioboczna. Na wysokości zastawy szeroka
z trawioną dekoracją, na którą składają się: ornament wstęgowy, wić roślinna zakończona kwiatem
lilii, elementy rocaillowe, panoplia, postać kobiety
z lutnią. Poniżej zastawy znacznie zwężająca się
głownia.
Pochodzenie: Aukcja Czerny’s, Sarzana, Włochy

cena wywoławcza: 2 200 zł
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SZPADA DWORSKA, NIDERLANDY, OK. 1800 R.
dł. szpady w pochwie 975 mm, dł. szpady 957 mm,
dł. głowni 813 mm, szer. głowni u nasady 15 mm,
masa szpady 415 g, masa szabli w pochwie 545 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca zwinięte
ku głowni, przednie dwukrotnie łukowato zagięte,
tworzy kabłąk połączony z głowicą na zaczep.
Trzon rękojeści drewniany, wyoblony po bokach,
z płaskimi okładzinami z masy perłowej. Jelec,
kabłąk, głowica, pierścienie boczne listwy trzonu
wykonane w technice odlewu, pokryte w całości
bogatą dekoracją ornamentalną, na którą składają
się: woluty, kaboszony, stylizowane liście i kwiaty
oraz motyw plecionki. Na zewnętrznej stronie,

pod jelcem, tarczka z herbem królewskiej dynastii
Orańskiej – Nassau. Lew trzymający w jednej łapie
strzały, w drugiej miecz. Powyżej tarczy herbowej –
królewska korona Holandii. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, prosta i wąska. Trójgranna,
o wklęsłym szlifie, z szerszym płazem wewnętrznym
oraz dwoma węższymi zewnętrznymi. Płazy od
nasady do połowy długości głowni dekorowane
trawionym, stylizowanym ornamentem roślinnym.
P o c h w a trójgranna, z czarnej skóry zszytej
na stronie wewnętrznej. Szyjka z zaczepem na
zewnętrznej stronie, trzewik zakończony kuleczką.
Zewnętrzne strony okuć dekorowane motywem
palmety.

cena wywoławcza: 2 400 zł

95
PAŁASZ BELGIJSKI OFICERA BRONI PIESZYCH
dł. całk. w pochwie 1087 mm, dł. pałasza
1070 mm, dł. głowni 920 mm, szer. głowni
u nasady 22 mm, m. pałasza 850 g, m. pałasza
w pochwie 1230 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna
ze śladami złocenia. Jelec tarczowo-kabłąkowy,
z trzema bocznymi kabłąkami zdobionymi motywem liści laurowych. Tylna część tarczy zwinięta ku
głowni, zdobiona motywem rozety. Kabłąk główny,
połączony z trzema bocznymi, mocowany na zaczep
z trzpieniem głowni. Przy głowicy kabłąk posiada
szczelinę do wiązania temblaka. Trzon rękojeści
rogowy, z jedenastoma poprzecznymi karbami,
opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym.
Trzon dołem mocowany w pierścieniu, górą krótkim
kapturkiem o krawędziach dekorowanych motywem
liści laurowych. Kapturek nakryty owalną podkładką

i owalną rozetą, zanitowany trzpieniem głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana,
w przekroju klinowa, z wyoblonym grzbietem. Pióro
krótkie, z ością. Na płazie wewnętrznym trawiony
kartusz, ujęty łańcuchem orderowym, pod zamkniętą koroną, z godłem Belgii – skierowanym w lewo
lwem. Powyżej i poniżej napis: „POUR/LE ROI/
ET LA/PATRIE”. Na zewnętrznym płazie trawiony
kartusz z literą „A” (król Belgii Albert I, koronowany
w 1909 r.). Przy nasadzie sygnatura w prostokącie
„FOKSON & CO/FABRICANTS/BRUXELLES”.
P o c h w a stalowa, polerowana, żłobiona, ze
śladami niklowania, z jedną ryfką, żłobioną szyjką,
mocowaną w płaszczu pochwy dwiema śrubkami.
Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą.
Rękojeść i głownia w idealnym stanie. Pochwa bez
wgnieceń, ze śladami niewielkiej korozji.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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SZABLA OFICERSKA, KOLONIALNA, ANGLIA (?), XVIII/XIX W.
dł. szabli w pochwie 892 mm, dł. szabli 863 mm,
dł. głowni 733 mm, szer. głowni u nasady
33,5 mm, gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa
szabli 725 g, masa szabli w pochwie 1115 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa srebrna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy z krótkimi, owalnie zakończonymi półwąsami. Tylne ramię zwinięte w wolutę
ku głowni. Przednie, zagięte pod kątem prostym,
tworzy kabłąk połączony z trzpieniem głowni.
Trzon z czarnej masy, gęsto nacinany w romby,
w środkowej części wybrzuszony. Długi kapturek
mocowany wraz z trzonem w pierścieniu u jelca,
górą podkładką zanitowaną trzpieniem głowni.

G ł o w n i a stalowa, polerowana, o bardzo
dużej krzywiźnie. Profilowana obustronnie w szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą krótkiego,
obosiecznego pióra, sztych w linii grzbietu. Głownia
w wielu miejscach skorodowana. P o c h w a
drewniana, obszyta skórą, lakierowana na czarno.
Okucia srebrne. Szyjka z rozporkiem i wyprofilowanymi gniazdami na półwąsy, ozdobnie wycięta,
z zaczepem na zewnętrznej stronie oraz ruchomym
koluszkiem. Poniżej szeroka ryfka z ruchomym
koluszkiem na grzbiecie. Pierścień ryfki ozdobnie
wycięty. Długi trzewik z wąską ostrogą na siecznej
stronie. Wszystkie srebrne okucia ozdobnie poziomo
żłobione.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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PAŁASZ ANGIELSKI OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1822
dł. całk. w pochwie 1020 mm, dł. pałasza 980 mm,
dł. głowni 838 mm, szer. głowni u nasady 23 mm,
gr. grzbietu u nasady 5 mm, m. pałasza 765 g,
m. pałasza w pochwie 1335 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec koszowy, ażurowy. Na zewnętrznej stronie
kosza, w owalnej ramce, zwieńczony koroną
monogram wiązany „VR”. Kabłąk połączony na
zaczep z trzpieniem głowni, w jego górnej części
szczelina do wiązania temblaka. Trzon rękojeści
drewniany, wyoblony w partii środkowej, z sześcioma poprzecznymi karbami, owinięty czernioną
skórą i opleciony dwoma gładkimi i jednym podwójnie skręconym drutem. Długi kapturek dołem
mocowany, wraz z trzonem, pierścieniem u jelca,

górą nitowany trzpieniem głowni. Górna część
kapturka dekorowana motywem palmety, dolna
żłobiona w drobne romby. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, obustronnie profilowana
w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego pióra z ością. Na wysokości
brzuśca oba płazy zdobione trawionym kartuszem
i wiązanym monogramem „VR” pod koroną. Przy
nasadzie, po obu stronach, znaki producenta.
P o c h w a stalowa, polerowana, oksydowana,
z dwoma ryfkami. Poszerzona szyjka mocowana
w płaszczu pochwy dwiema śrubkami. Pochwa
zakończona ostrogą.
Szabla z okresu panowania królowej Wiktorii
(1837–1901), w bardzo dobrym stanie.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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PAŁASZ OFICERA KONNEJ GWARDII KRÓLEWSKIEJ, ANGLIA,
WZ 1832
dł. pałasza w pochwie 1167 mm, dł. pałasza
1135 mm, dł. głowni 990 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa
pałasza 1395 g, masa pałasza w pochwie 2135 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna, tarczowo-koszowo-kabłąkowa. Tarcza jelca w kształcie
elipsy. Kabłąk główny dochodzący łukiem do głowicy. Trzy kabłąki boczne, odchodzące od zewnętrznej
tarczy, połączone między sobą, tworzą kosz i łączą
się z kabłąkiem głównym w jego górnej części.
Trzon drewniany, ukośnie karbowany, obciągnięty
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym
drutem mosiężnym i dwoma gładkimi. Dołem mocowany w żłobionym pierścieniu, górą kapturkiem
głowicy. Krótki kapturek zwieńczony rozetą z gałką,
nitowany trzpieniem głowni, zdobiony różą Tudorów
i motywami roślinnymi w głębokim reliefie. Podobną
techniką dekorowane są tarcze z obu stron: widnieją

tu królewskie korony oraz spiralnie zakończone
taśmy. G ł o w n i a stalowa, prosta, polerowana
i niklowana. Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę
przygrzbietową, sięgającą długiego, obosiecznego
pióra z ością. Na obu płazach, na wysokości
brzuśca, analogicznie trawiona dekoracja: monogram wiązany VR zwieńczony koroną (monogram
królowej Viktorii). Całość z obu stron zamknięta
stylizowanymi liśćmi i kwiatami. Pod nasadą, z obu
stron, trawiona dekoracja w tym samym stylu.
P o c h w a stalowa, polerowana, oksydowana
na brązowo. Okucia mosiężne. Żłobiona szyjka
mocowana w płaszczu pochwy dwiema śrubami.
Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami od strony
grzbietowej. Szerokie tarczki, ozdobnie wycięte,
obustronnie poziomo żłobione. Pochwa zakończona
ozdobną symetryczną ostrogą mocowaną dwiema
śrubami do płaszcza.

cena wywoławcza: 4 400 zł
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SZABLA POLSKA
SZEREGOWYCH BRONI
JEZDNYCH WZ 1934
dł. całk. w pochwie 987 mm, dł. szabli 957 mm,
dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 34 mm,
gr. grzbietu u nasady 8 mm, m. szabli 880 g,
m. szabli w pochwie 1455 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
prosty, krzyżowo-kabłąkowy, z trapezoidalnymi
wąsami. Tylne ramię jelca z otworem na temblak.
Przednie, załamane pod kątem prostym, tworzy
kabłąk, łukiem dochodzący do głowicy i połączony
nakrętką z trzpieniem głowni. Trzon z drewna
bukowego, w formie dwóch ukośnie karbowanych okładzin, przy jelcu uchwyconych wąskim
pierścieniem z wycięciami na wąsy. Okładziny
mocowane do trzpienia dwoma śrubami. Głowica
nakryta krótkim kapturkiem w kształcie owalnej
czaszy, mocowanym nakrętką na trzpieniu głowni.
Wewnętrzna okładzina przy głowicy częściowo
wypalona. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną szeroką bruzdę i przytylcową
bruzdeczkę. Pióro obosieczne z ością. Sztych
asymetryczny, przygrzbietowy. Na zewnętrznym
progu, pod nasadą „S. wz 34”, na wewnętrznym
„H. LUDWIKÓW/KIELCE”. Na grzbiecie punca
inspektora odbierającego broń „K/2” w owalu
oraz seria i numer „B 305”. P o c h w a ze stali
polerowanej, z jedną ryfką. Szyjka z dławikiem,
mocowana na wcisk w płaszczu pochwy. Przy
wlocie szyjki pochwa wgnieciona. Płaszcz pochwy
z dwoma wgnieceniami. Prostokątna ostroga
w nieczytelną serią i numerami. Brak sprężyny
i wędzideł.
cena wywoławcza: 5 500 zł
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SZABLA POLSKA
SZEREGOWYCH BRONI
JEZDNYCH WZ 1934
dł. całk. w pochwie 986 mm, dł. szabli 958 mm,
dł. głowni 826 mm, szer. głowni u nasady 34 mm,
gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 885 g,
masa szabli w pochwie 1515 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
prosty, krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny, z wąsami w kształcie trapezoidalnym.
Tylne ramię jelca zakończone otworem w kształcie
migdału do wiązania temblaka. Przednie, załamane pod kątem prostym, tworzy kabłąk mocowany
zaczepem na trzpieniu głowni. Trzon rękojeści
z drewna bukowego w formie dwóch ukośnie
karbowanych okładzin, przy jelcu uchwycony
wąskim pierścieniem z wycięciami na górne
wąsy. Okładziny mocowane do trzpienia dwoma
stalowymi śrubami o mosiężnych nakrętkach.
Głowica pochylona do przodu, nakryta krótkim
kapturkiem w kształcie owalnej czaszy, mocowanym nakrętką na trzpieniu głowni. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o niewielkiej
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną,
szeroką bruzdę i przytylcową bruzdeczkę, tzw. szlif
Montmorency. Pióro obosieczne z ością, sztych
asymetryczny, przygrzbietowy. Na zewnętrznym
płazie głowni, pod nasadą, tłok wytwórni S.wz.34,
na wewnętrznym H. LUDWIKÓW/KIELCE. Na
grzbiecie głowni, pod nasadą, znak inspektora
odbierającego broń K/2 w owalu oraz seria i numer
broni A1423. P o c h w a stalowa, polerowana,
niklowana, z jedną ryfką. Szyjka z dławikiem
mocowana do płaszcza pochwy na wcisk. Ostroga
asymetryczna, prostokątna, z wybitym prefiksem
i numerem A903.
cena wywoławcza: 8 000 zł
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PAŁASZ FRANCUSKI WZ 1816
dł. całk. w pochwie 1108 mm, dł. pałasza
1078 mm, dł. głowni 914 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa
pałasza 1165 g, masa pałasza w pochwie 1720 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, opraw mosiężna. Jelec
tarczowy, czterokabłąkowy. Trzon poprzecznie
karbowany, z oplotem, mocowany w pierścieniu
tarczy, górą kapturkiem zanitowanym trzpieniem
głowni. Na zewnętrznej stronie kabłąka głównego

wybite sygnatury odbiorcze oraz numer „1246”.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, obustronnie
profilowana w jedna bruzdę i przygrzbietową
bruzdeczkę. Na zewnętrznym progu, pod nasadą,
wybite punce odbiorcze. Na grzbiecie napis
„Mre d’armes de Chatt 8ure 1816…” P o c h w a
stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami. Szyjka
mocowana w płaszczu pochwy dwoma nitami.
Ostroga symetryczna.

cena wywoławcza: 900 zł

102
SZABLA CZESKA PODOFICERA WZ 1924
dł. szabli w pochwie 945 mm, dł. szabli 917 mm,
dł. głowni 783 mm, szer. głowni u nasady 25 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 610 g,
masa szabli w pochwie 1005 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna – niklowana, koszowa. Jelec tarczowy. Trzon rękojeści
drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony imitacją skóry jaszczura i opleciony mosiężnymi drutami.
Długi kapturek górą mocowany z trzpieniem głowni,

dołem w pierścieniu u jelca. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, o niewielkiej krzywiźnie.
Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą obosiecznego pióra z ością. Sztych
symetryczny. Na zewnętrznym progu pod nasadą
bite: H.24, na wewnętrznym sygnatura producenta:
Wlaszlovita. P o c h w a stalowa, polerowana,
niklowana, z jedną ryfką z poziomym zaczepem na
wewnętrznej stronie. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy na wcisk. Pochwa zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 600 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 nasady
27 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli
590 g, masa szabli w pochwie 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 umiarkowanej
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, sze-

roką 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 szerokich, tarczkowatych, wypukłych pierścieniach, z ruchomymi koluszkami od
strony grzbietowej. Kanelowany kołnierz mocowany
na zewnętrz płaszcza pochwy. Pochwa zakończona
asymetryczną ostrogą.
Szable tego typu były w rękach Polaków, biorących
udział w rewolucji węgierskiej w latach 1848–1849,
a także w czasie powstania styczniowego.

cena wywoławcza: 2 400 zł
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SZABLA AUSTRIACKA OFICERA HUZARÓW WZ 1803
dł. szabli w pochwie 1017 mm, dł. szabli 965 mm,
dł. głowni 833 mm, szer. głowni u nasady 33 mm,
gr. grzbietu u nasady 8,5 mm, masa szabli 680 g,
masa szabli w pochwie 1190 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna. Jelec
prosty, zwężający się ku końcom ramion. Tylne
ramię zakończone łezką ku głowni, przednie,
załamane pod kątem prostym, tworzy kabłąk
rozszerzający się ku górze i połączony z trzpieniem głowni. Trzon drewniany, poprzecznie gęsto
karbowany, przez owinięcie uchwytu sznurkiem,
i oklejony czarną skóra. Długi kapturek mocowany
wraz z trzonem w pierścieniu u jelca, górą okrągłą

podkładką znitowaną trzonem głowni. G ł o w n i a
ze stali polerowanej, o znacznej krzywiźnie, profilowana obustronnie szeroką bruzdą przygrzbietową.
Zwężające się bruzdy dochodzą do płaskiego,
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na
zewnętrznym progu, pod nasadą, wytłoczony
znak płatnerza. Powyżej, na wysokości zastawy,
grawerowany dwugłowy orzeł carski. P o c h w a
ze stali polerowanej, czerniona. Szyjka z profilowanym kołnierzem, mocowana w płaszczu pochwy
na wcisk. Dwa ruchome koluszka w ogniwkach
mocowane na grzbiecie pochwy, zakończone
wydatną ostrogą.

cena wywoławcza: 3 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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SZASZKA RADZIECKA KAWALERYJSKA SZEREGOWYCH WZ 1927
dł. całk. w pochwie 787 mm, dł. szaszki 932 mm,
dł. głowni 813 mm, szer. głowni u nasady 32 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, m. szaszki 885 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna. Trzon
drewniany, ukośnie żłobiony, dołem ujęty mosiężnym pierścieniem. Głowica rozwidlona, z otworem
na temblak. W rozwidleniu nakrętka mocująca
R ę k o j e ś ć z trzpieniem głowni. Na groszkowym
tle głowicy herb ZSRR, wkomponowany w ornament z kłosów zbóż. Nad herbem litery „CCCP”.
Na pierścieniu wybite, w prostokątnej ramce,
cechy fabryki w Złatouście oraz data produkcji
„1934”. Na przeciwnej stronie wybite numeratory

wojskowe i znaki odbiorcze. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o małej krzywiźnie, obustronnie
profilowana w szeroką bruzdę. Pióro obosieczne
z ością, sztych symetryczny. Na zewnętrznym
progu, pod nasadą, wybita cecha fabryczna oraz
data „1934.7”, na wewnętrznym cechy odbiorcze,
cyrylicą „TP18KP”. Głownia ze śladami korozji.
P o c h w a drewniana, obszyta czernioną ceratą.
Okucia mosiężne: szyjka z nałożonym pierścieniem,
trzewik, trzy pierścienie z gniazdami na bagnet.
Pierścień środkowy z ruchomym koluszkiem. Na
okuciach wybita cecha odbiorcza – litera „M”.
Przy pochwie bagnet kłujny wzoru 1891/1930 do
karabinu Mosin.

cena wywoławcza: 900 zł

106
SZASZKA RADZIECKA KAWALERYJSKA WZ 1927
dł. szaszki w pochwie 970 mm, dł. szaszki
939 mm, dł. głowni 808 mm, szer. głowni u nasady
33 mm, gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa
szaszki 935 g, masa szaszki w pochwie 1595 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna. Trzon
drewniany, ukośnie karbowany, dołem ujęty
szerokim pierścieniem z oparciem dla palca wskazującego, a górą rozwidloną głowicą z otworem na
temblak, mocowaną nakrętką na trzpieniu głowni.
Na głowicy odciśnięta pięcioramienna gwiazda. Na
pierścieniu litera pisana cyrylicą oraz liczba 58.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowa-

nej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną
bruzdę przygrzbietową, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne z ością.
Sztych przygrzbietowy. Na wewnętrznym progu,
pod nasadą, powtórzona cyrylicą litera, a na
zewnętrznym znak fabryki broni w Złatouście oraz
rok produkcji 1943. P o c h w a drewniana,
obciągnięta ceratą lakierowaną na czarno. Okucia
stalowe i mosiężne. Stalowa szyjka z nałożonym
mosiężnym pierścieniem, z antabką po wewnętrznej
stronie. Trzy mosiężne ryfki z gniazdami mocującymi bagnet na pochwie. Stalowy trzewik mocowany
zapinką na wewnętrznym boku.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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SZASZKA RADZIECKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1927
dł. szaszki w pochwie 970 mm, dł. szaszki
945 mm, dł. głowni 807 mm, szer. głowni u nasady
33 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szaszki
900g, masa szaszki w pochwie z bagnetem 1925 g
G ł o w n i a otwarta, oprawa mosiężna. Trzon
drewniany, ukośnie karbowany, dołem ujęty
szerokim pierścieniem z oparciem dla palca
wskazującego, a górą rozwidloną głowicą z otworem
na temblak, mocowaną nakrętką na trzpieniu
głowni. Na groszkowym tle głowicy, w głębokim
reliefie: sierp i młot, ujęte źdźbłami zboża, powyżej
litery C.C.C.P. z pięcioramienną gwiazdą w środku,
między literami. Na wewnętrznym pierścieniu litera
W. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną

bruzdę przygrzbietową, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne z ością.
Sztych przygrzbietowy. Na wewnętrznym progu,
pod nasadą, cyrylicą: GM15KG. Na zewnętrznym
zaś znak fabryki broni w Złatouście oraz rok produkcji 1940. P o c h w a drewniana, obciągnięta
skórą lakierowaną na czarno. Okucia mosiężne.
Szyjka z nałożonym pierścieniem, z wyciętą antabką
na wewnętrznym boku. Trzy pierścienie z gniazdami
na czterograniasty bagnet. Środkowy pierścień z ruchomym koluszkiem. Trzewik mocowany podłużną
zapinką. Wszystkie okucia pochwy, podobnie jak
pierścień rękojeści, oznaczone literą W. Przy szabli
skórzany temblak oraz bagnet w gniazdach pochwy
wzoru 1891 r.

cena wywoławcza: 1 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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SZABLA PRUSKA PODOFICERA FIZYLIERÓW, 2 POŁ. XIX W.
dł. szabli w pochwie 993 mm, dł. szabli 967 mm,
dł. głowni 850 mm, szer. głowni u nasady 20 mm,
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 515 g,
masa szabli w pochwie 895 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna
– niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy z owalnymi półwąsami. Tylne ramię zakończone płaską
wolutą. Kabłąk w kształcie półstrzemienia górą
zamocowany na trzpieniu. Trzon z czarnej masy
kauczukowej, poprzecznie karbowany, owinięty

podwójnie skręconym drutem mosiężnym i dwoma
gładkimi. Długi kapturek z policzkami od góry nitowany trzpieniem głowni, dołem, wraz z trzonem,
pierścieniem. G ł o w n i a stalowa, niklowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana
w jedną bruzdę, sięgającą długiego, obosiecznego
pióra. Sztych symetryczny. P o c h w a metalowa, miedziowana, z jedna ryfką z ruchomym
koluszkiem i antabką na wewnętrznej stronie.
Szyjka z kołnierzem mocowana w płaszczu dwiema
śrubami. Pochwa zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 700 zł
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SZABLA PRUSKA OFICERA FIZYLIERÓW, 2 POŁ. XIX W.
dł. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli 966 mm,
dł. głowni 837 mm, szer. głowni u nasady 10 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 515 g,
masa szabli w pochwie 915 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, z owalnymi półwąsami.
Tylne ramię zakończone płaską wolutą. Kabłąk
w kształcie „półstrzemienia”, górą mocowany
z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści z czarnej masy
kauczukowej, gęsto karbowany i owinięty dwoma
podwójnie skręconymi drutami mosiężnymi. Długi

kapturek z policzkami, od góry nitowany trzpieniem
głowni, dołem, wraz z trzonem, uchwycony pierścieniem. Głownia stalowa, polerowana, niklowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana
w jedną bruzdę, sięgającą długiego, obosiecznego
pióra. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym
progu, pod nasadą, sygnatura producenta: WKC,
zwieńczona głową w hełmie. P o c h w a stalowa,
czerniona, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem
i antabką na wewnętrznej stronie. Szyjka z kołnierzem mocowana w płaszczu pochwy dwiema
śrubami. Pochwa zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 900 zł
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PRUSKA SZABLA PARADNA OFICERA ARTYLERII, KONIEC XIX W.
dł. szabli w pochwie 961 mm, dł. szabli 937 mm,
dł. głowni 803 mm, szer. głowni u nasady 23 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli z temblakiem 690 g, masa szabli w pochwie 1035 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, z owalnymi półwąsami.
Kabłąk w kształcie półstrzemienia. Tylne ramię
zakończone małą główką lwa. Trzon z czarnej masy
kauczukowej, poprzecznie karbowany i opleciony
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi
kapturek z policzkami w kształcie lwiej głowy
z grzywą, górą zanitowany trzpieniem głowni,
dołem, wraz z trzonem, pierścieniem u jelca. Ornament składający się z rombu w otoczeniu dwóch
i czterech palmet widoczny na kabłąku i kapturku.

Pierścień uchwytu zdobią stylizowana wić, liść
i kwiat akantu. Na wewnętrznym półwąsie nałożona plakieta z wizerunkiem lwa, na zewnętrznym
skrzyżowane lufy armatnie w otoczeniu liści akantu.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana
w jedną bruzdę, sięgającą długiego obosiecznego
pióra. Sztych symetryczny. Na wewnętrznym progu,
pod nasadą, sygnatura producenta: CE, nad nimi
dwa siedzące lwy (Carl Eickhovn). P o c h w a
stalowa, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem
i antabką na wewnętrznej stronie. Szyjka z kołnierzem mocowana w płaszczu pochwy dwiema
śrubami. Pochwa zakończona ostrogą. Przy szabli
pruski temblak.

cena wywoławcza: 1 000 zł
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PRUSKA SZABLA PARADNA OFICERA ARTYLERII, KONIEC XIX W.
dł. szabli w pochwie 938 mm, dł. szabli 907 mm,
dł. głowni 775 mm, szer. głowni u nasady 23 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 680 g,
masa szabli w pochwie 1120 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, z owalnymi półwąsami.
Kabłąk w kształcie półstrzemienia. Tylne ramię
zakończone główką lwa, zagięte ku głowni. Trzon
drewniany, poprzecznie karbowany, obciągnięty
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym
drutem mosiężnym. Długi kapturek z policzkami,
w kształcie lwiej głowy z grzywą, górą zanitowany

trzpieniem głowni, dołem wraz z trzonem pierścieniem u jelca. Kabłąk, długi kapturek oraz pierścień
mocujący bogato dekorowane reliefowo. Na
zewnętrznym półwąsie dekoracyjnie obwiedzione
dwie lufy armatnie. G ł o w n i a stalowa, lekko
skorodowana, o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie
szlifowana w jedną bruzdę sięgającą długiego, obosiecznego pióra, sztych symetryczny. P o c h w a
stalowa, pomalowana na czarno, z jedną ryfką
z nieruchomym koluszkiem i poziomym zaczepem
na wewnętrznej stronie pierścienia. Szyjka z kołnierzem mocowana w płaszczu pochwy dwoma
śrubkami. Pochwa zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 1 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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SZABLA FRANCUSKA PODOFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1882
dł. w pochwie 1038 mm, dł. szabli 1018 mm, dł.
głowni 893 mm, szer. głowni u nasady 29 mm,
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 770 g,
masa szabli w pochwie 1290 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna
– niklowana, koszowa. Jelec tarczowy, pięciokabłąkowy. Trzon rękojeści z barwionego na czarno
rogu, poprzecznie karbowany i opleciony dwoma
podwójnie skręconymi drutami mosiężnymi. Długi
kapturek górą nitowany trzpieniem głowni, dołem

wraz z trzonem w pierścieniu u jelca. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o umiarkowanej
krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę
sięgającą długiego obosiecznego pióra z ością.
Sztych symetryczny. Płazy na wysokości brzuśca
dekorowane trawionym ornamentem. P o c h w a
stalowa, niklowana, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami. Szyjka z kołnierzem mocowana
w płaszczu pochwy dwoma śrubami. Pochwa
zakończona ostrogą.

cena wywoławcza: 1 800 zł

113
SZABLA FRANCUSKA OFICERA PIECHOTY WZ 1855
dł. całk. szabli w pochwie 985 mm, dł. szabli
920 mm, dł. głowni 770 mm, szer. głowni u nasady
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 przygrzbietową 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, polerowana, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami
na grzbiecie pochwy. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy śrubą po stronie wewnętrznej. Pochwa
zakończona asymetryczną ostrogą.
W szable tego wzoru uzbrojeni byli oficerowie
piechoty Błękitnej Armii Gen. Hallera we Francji
podczas I Wojny Światowej.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZABLA FRANCUSKA SZEREGOWYCH ARTYERII 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 wewnętrznej 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 zewnętrznym progu bite
punce odbiorcze. Na grzbiecie 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: 2 800 zł

115
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 zwieńczona 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: 2 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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SZABLA FRANCUSKA SZEREGOWYCH LEKKIEJ KAWALERII
WZ AN XI
dł. szabli w pochwie 1060 mm, dł. szabli
1015 mm, dł. głowni 875 mm, szer. głowni u nasady 36,5 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa
szabli 1200 g, masa szabli w pochwie 2370 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy,
z wąsami. Tylne ramię zakończone spłaszczoną
kulką, zwinięte ku głowni, przednie, dwukrotnie
łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny,
połączony na zaczep z trzpieniem. Boczne biegną
łukiem po obu stronach zewnętrznego wąsa i łączą
się w górnej części z kabłąkiem głównym. Trzon
drewniany, poprzecznie karbowany, obciągnięty
skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem

mosiężnym. Długi kapturek mocowany u jelca
sztyftem, górą na owalnej podkładce, zanitowany
trzpieniem głowni. Na wewnętrznej stronie kabłąka
głównego ślady numeratorów wojskowych. Uchwyt
połączony z trzpieniem jednym nitem z mosiężnymi
główkami w kształcie oliwek. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną, szeroką bruzdę, sięgającą
krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych w linii
grzbietu. Na grzbiecie, pod nasadą, napis: Manufre
Rle de Klingenthal aout 1830 JA. P o c h w a stalowa, polerowana, z szyjką mocowaną w płaszczu
śrubą na grzbiecie. Kołnierz z wycięciami na wąsy.
Poniżej dwie ryfki z ruchomymi koluszkami. Pochwa
zakończona masywną ostrogą.

cena wywoławcza: 3 400 zł

117
SZABLA FRANCUSKA SZEREGOWYCH LEKKIEJ KAWALERII
WZ 1822
dł. szabli w pochwie 1096 mm, dł. szabli
1067 mm, dł. głowni 918 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 11,5 mm, masa
szabli 1040 g, masa szabli w pochwie 1955 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec tarczowy, trójkabłąkowy. Trzon
rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany
przez owinięcie sznurka i oklejony czarną skórą.
Krótki kapturek zwieńczony owalnym zgrubieniem
w kształcie półśliwki, nitowany trzpieniem głowni.
Na wewnętrznej stronie kabłąka numery i punce:

1–244, liczba 74 w prostokącie oraz litera B
w tarczy (I. A. Bisch). G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana w szeroką bruzdę i w wąską
bruzdeczkę przytylcową, tzw. szlif Montmorency.
Krótkie, obosieczne pióro, sztych w linii grzbietu.
Na wewnętrznym progu, pod nasadą, powtórzone
punce odbiorcze. Na grzbiecie napis: Mre Rale de
Klingenthal Aout 1832.S.a. P o c h w a stalowa
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami. Szyjka
z kołnierzem mocowana w płaszczu na wcisk.
Pochwa zakończona wydatną ostrogą.

cena wywoławcza: 1 100 zł
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SZABLA FRANCUSKA SZEREGOWYCH LEKKIEJ KAWALERII
WZ 1822
dł. całk. w pochwie 1100 mm, dł. szabli 1067 mm,
dł. głowni 917 mm, szer. głowni u nasady 33 mm,
gr. grzbietu u nasady 10 mm, m. szabli 1110 g,
m. szabli w pochwie 1815 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec tarczowy, trójkabłąkowy. Trzon rękojeści
drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony czarną
skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem
mosiężnym. Krótki kapturek z owalną głowicą zanitowany trzpieniem głowni. Na kapturku nałożony
orzeł w koronie z cyfrą „4” na tarczy amazonek.
Na zewnętrznej stronie kabłąka nabity numer
broni „307”. 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 odbioru: litera „s” w rombie. Na grzbiecie
napis „Mle d’Armes de Chatu (…) 1878 CavrieLreMle
1822”. P o c h w a stalowa, skorodowana, bez
wgnieceń. Jedna ryfka z ruchomym koluszkiem
i numerem broni „307” na wewnętrznej stronie
pierścienia. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy
dwoma nitami. Na zewnętrznej stronie, poniżej
szyjki, nałożona miniatura 4 Pułku Strzelców
Konnych Ziemi Łęczyckiej.

cena wywoławcza: 2 400 zł

119
SZABLA FRANCUSKA SZEREGOWYCH LEKKIEJ KAWALERII
WZ 1822
dł. szabli w pochwie 1165 mm, dł. szabli 1124 mm,
dł. głowni 967 mm, szer. głowni u nasady 30 mm,
gr. grzbietu u nasady 12 mm, masa szabli 1245 g,
masa szabli w pochwie 2165 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec tarczowy, czterokabłąkowy. Trzon
rękojeści drewniany, oklejony czarną skórą,
poprzecznie karbowany i opleciony podwójnie
skręconym drutem mosiężnym. Krótki kapturek
zwieńczony owalnym zgrubieniem w kształcie półśliwki, nitowany trzpieniem głowni. Na wewnętrznej
stronie kabłąka bite numeratory wojskowe i punce
odbiorcze: 110, litera W w okręgu (insp. S. Wiedman), cyfra 3 w tarczy oraz litera R w okręgu (dyr.

Raulin). G ł o w n i a stalowa, długa, polerowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie szlifowana
w szeroką bruzdę i w wąską bruzdeczkę przytylcową, tzw. szlif Montmorency. Szlif sięga krótkiego,
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na
zewnętrznym progu, pod nasadą, powtórzone
punce: litera W i litera R w okręgach. Na grzbiecie
napis: Manufre Rale de Chatellerault. P o c h w a
stalowa, polerowana, z dwoma ryfkami i ruchomymi koluszkami. Szyjka z kołnierzem mocowana
do płaszcza pochwy dwoma nitami po bokach.
Pochwa zakończona masywną ostrogą. Na górnej
ryfce powtórzony numer 110 oraz punca: litera
W w okręgu. Na wewnętrznej ostrodze powtórzona
punca: cyfra 3 w tarczy.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZABLA PRUSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1811
dł. szabli w pochwie 1012 mm, dł. szabli
947 mm, dł. głowni 817 mm, szer. głowni u nasady 38,5 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm,
masa szabli z temblakiem 1240 g, masa szabli
w pochwie 2265 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna.
Jelec prosty, krzyżowy, gg z kabłąkiem w kształcie
półstrzemienia. Tylne ramię jelca zwinięte w łezkę
ku głowni. Przednie, załamane pod kątem prostym
ku górze, w połowie odgięte łukiem do przodu,
tworzy kabłąk ze szczeliną przy głowicy do wiązania temblaka. W połowie krzyża jelca masywne,
skierowane ku dołowi półwąsy. Trzon drewniany,
owinięty sznurkiem i oklejony czarną skórą, tworzy
regularne karby. Długi, sięgający jelca kapturek mocowany dołem pierścieniem, górą zakuty trzpieniem

głowni. W połowie wysokości kapturka policzki
zakute poprzecznym nitem wraz z trzonem. Na
wewnętrznej stronie jelca bite numeratory wojskowe. G ł o w n i a ze stali polerowanej, o znacznej
krzywiźnie, obustronnie szlifowana w jedną szeroką
bruzdę, sięgającą obosiecznego pióra. Sztych
w linii grzbietu. Na grzbiecie, pod nasadą, wybity
numerator wojskowy. P o c h w a żelazna, ciężka,
lutowana na brzuścu od wewnętrznej strony mosiądzem, oksydowana. Kołnierz mocowany w płaszczu
wkrętami na brzuścu i na płaskim grzbiecie. Poniżej
dwie mocne i płaskie ryfki z otworami na kółka do
troczenia szabli w rapciach. Pochwa zakończona
asymetryczną ostrogą. Na wewnętrznej stronie,
pod kołnierzem i na pierścieniu górnej ryfki, bite
numeratory wojskowe. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 2 800 zł

121
SZABLA PRUSKIEJ ARTYLERII POLOWEJ WZ M-1848 N/A
dł. szabli w pochwie 920 mm, dł. szabli 888 mm,
dł. głowni 758 mm, szer. głowni u nasady 32 mm,
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli z temblakiem 1050 g, masa szabli w pochwie 1755 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, z owalnymi półwąsami.
Kabłąk w kształcie półstrzemienia, ze szczeliną na
wiązanie temblaka. Trzon drewniany, poprzecznie
karbowany. Długi kapturek z policzkami, sięgający
jelca, dołem uchwycony pierścieniem, od góry
nakrętką na trzpieniu głowni. W policzkach nit
poprzeczny, mocujący trzon rękojeści. Na we-

wnętrznym krzyżu jelca bite numeratory wojskowe.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o znacznej
krzywiźnie, szlifowana w jedną szeroką bruzdę
sięgającą krótkiego, obosiecznego pióra z ością.
Sztych symetryczny. Pod wewnętrzną nasadą
sygnatura producenta: Alex Copplel/Solingen. Na
grzbiecie W/15 flankowane literami gotyckimi.
P o c h w a stalowa, z jedną ryfką, nieruchomym
kółkiem nośnym i prostokątną antabką, po wewnętrznej stronie. Szyjka z kołnierzem mocowana
w płaszczu pochwy dwiema śrubami. Ostroga
wydatna, asymetryczna. Przy szabli temblak.

cena wywoławcza: 950 zł
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SZABLA PRUSKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1848
dł. szabli w pochwie 1056 mm, dł. szabli 997 mm,
dł. głowni 868 mm, szer. głowni u nasady
32,5 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli
935 g, masa szabli w pochwie 1490 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, z owalnymi półwąsami.
Kabłąk w kształcie półstrzemienia. Trzon rękojeści
drewniany, owinięty sznurkiem, oklejony czarną
skórą, tworzy regularne karby. Długi kapturek
z policzkami u jelca, uchwycony pierścieniem, od
góry zanitowany trzpieniem głowni. W policzkach
kapturka nit poprzeczny, mocujący trzon rękojeści.

Na wewnętrznym krzyżu jelca bite numeratory
wojskowe. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o znacznej krzywiźnie, szlifowana obustronnie
w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową, z ością na
długim, obosiecznym piórze. Sztych symetryczny.
Na grzbiecie, pod nasadą, bite od dołu: litera B
zwieńczona koroną, 49 (1849 rok przyjęcia na stan
armii), litery FW zwieńczone koroną. P o c h w a
stalowa, polerowana. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy na wcisk. Poniżej dwie ryfki z ruchomymi
koluszkami. Pochwa zakończona asymetryczną
ostrogą. W kilku miejscach wgniecenia w płaszczu.

cena wywoławcza: 3 000 zł

123
PRUSKA SZABLA URZĘDNIKA MINISTERSTWA LEŚNICTWA,
2 POŁ. XIX W.
dł. szabli w pochwie 975 mm, dł. szabli 947 mm,
dł. głowni 818 mm, szer. głowni u nasady 21 mm,
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli z temblakiem 580 g, masa szabli w pochwie 950 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy z półwąsami. Tylne ramię
zwinięte w wolutę ku głowni. Kabłąk w kształcie
półstrzemienia, górą połączony z trzpieniem głowni.
Trzon z czarnej masy kauczukowej, poprzecznie
karbowany i opleciony mosiężnymi drutami. Długi
kapturek z policzkami mocowany wraz z trzonem
w pierścieniu u jelca, górą śrubą z trzpieniem

głowni. Wszystkie elementy oprawy dekorowane
trawionym motywem liścia dębu. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, o małej krzywiźnie.
Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę, sięgającą
długiego, obosiecznego pióra. Sztych symetryczny.
Na zewnętrznym progu, pod nasadą, sygnatura
producenta: E.&F.HORSTER/SOLINGEN. Na wewnętrznym znak graficzny. P o c h w a stalowa,
polerowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem.
Szyjka z kołnierzem mocowana w płaszczu pochwy
dwoma śrubami. Pochwa zakończona ostrogą. Przy
szabli temblak i niekompletna żabka.

cena wywoławcza: 600 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4

85

124
SZABLA AUSTRIACKA WYŻSZEGO URZĘDNIKA PAŃSTWOWEGO
WZ 1889
dł. całk. w pochwie 910 mm, dł. szabli 856 mm,
dł. głowni 725 mm, szer. głowni u nasady 24 mm,
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 615 g,
masa szabli w pochwie 1130 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec koszowy, ażurowy, z herbem Cesarstwa
Austrii. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany,
oklejony imitacją skóry jaszczura i opleciony mosiężnym drutem. Długi kapturek dołem mocowany
wraz z trzonem w pierścieniu, górą zanitowany
trzpieniem głowni. Oprawa bogato zdobiona.

G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana,
o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie profilowana
w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego,
obosiecznego pióra z ością. Sztych symetryczny.
P o c h w a metalowa, obszyta czarną skórą.
Okucia mosiężne. Szyjka z monogramem wiązanym
„FJI”, zwieńczonym koroną, na stronie zewnętrznej,
na wewnętrznej zaś antabka zaczepowa. Poniżej
ryfka z nieruchomym koluszkiem. Trzewik zakończony asymetryczną ostrogą. Zewnętrzna strona
okuć bogato zdobiona.

cena wywoławcza: 1 800 zł

125
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 nieruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka mocowana
w płaszczu pochwy na wcisk.

cena wywoławcza: 1 400 zł
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SZABLA AUSTRIACKA OFICERA PIECHOTY WZ 1861
dł. szabli w pochwie 1051 mm, dł. szabli
1010 mm, dł. głowni 872 mm, szer. głowni
u nasady 29,5 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm,
masa szabli z temblakiem 775 g, masa szabli
w pochwie 1235 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. Przednie, wygięte ku górze, tworzy
kabłąk umocowany na trzpieniu głowni. Trzon
drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony
czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym
drutem mosiężnym oraz dwoma pojedynczymi po
obu bokach. Kapturek długi, profilowany, dołem
mocowany wraz z trzonem w pierścieniu, od

góry śrubą na trzpieniu. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, o nieznacznej krzywiźnie.
Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę przygrzbietową z ością na długim, obosiecznym piórze. Sztych
symetryczny. Na zewnętrznym progu, pod nasadą,
wytłoczony w mosiądzu okrągły stempel z napisem
Proof w otoczeniu liści laurowych. P o c h w a
stalowa, oksydowana, z dwiema ryfkami, szyjka
zakończona ostrogą. Górna ryfka bez koluszka,
z poziomym zaczepem od strony wewnętrznej,
dolna z nieruchomym koluszkiem na grzbiecie
pochwy. Przy szabli temblak.
W szable tego wzoru uzbrojeni byli oficerowie służb
pieszych Legionów Polskich w latach 1914–1917.

cena wywoławcza: 1 100 zł

127
SZABLA AUSTRIACKA OFICERA KAWALERII WZ 1861
dł. szabli w pochwie 973 mm, dł. szabli 945 mm,
dł. głowni 900 mm, szer. głowni u nasady 27 mm,
gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa szabli z temblakiem 735 g, masa szabli w pochwie 1125 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
koszowy, ażurowy, perforowany symetrycznie w nieregularne otwory, zdobiony rytowanym motywem
roślinnym. Tylna część kosza z dwiema szczelinami
na temblak 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 wraz z trzonem
pierścieniem u jelca, od góry nitowany trzpieniem
głowni. G ł o w n i a ze stali, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Szlifowana w jedną bruzdę na
zewnętrznym płazie. Długie pióro obosieczne z ością
po obu bokach. Sztych symetryczny. P o c h w a
stalowa, polerowana z dwiema ryfkami. Górna ryfka
z poziomym zaczepem od strony wewnętrznej, dolna z nieruchomym koluszkiem na grzbiecie pochwy.
Kanelowana szyjka, mocowana w płaszczu pochwy
na wcisk. Pochwa zakończona ostrogą. Przy szabli
austriacki temblak.

cena wywoławcza: 2 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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128
MIECZ WSCHODNI, INDIE, XIX/XX w.
dł. całk. 904 mm, dł. głowni 760 mm, szer. głowni
u nasady 43 mm, m. 610 g
R ę k o j e ś ć otwarta, stalowa. Jelec krzyżowy,
z półwąsami, zagięty ku głowni, z rozdwojonymi

ramionami na końcach. Wyprofilowany uchwyt,
ozdobna głowica i jelec stanowią jednolitą, zamocowaną na trzpieniu całość. G ł o w n i a stalowa,
prosta, obosieczna, obustronnie dekorowana na
całej długości.

cena wywoławcza: 700 zł

129
SZABLA AMERYKAŃSKA OFICERA KAWALERII M-1902
dł. szabli w pochwie 924 mm, dł. szabli 900 mm,
dł. głowni 763 mm, szer. głowni u nasady 24 mm,
gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa szabli 570 g,
masa szabli w pochwie 945 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa z białego metalu.
Jelec tarczowy – czterokabłąkowy. W górnej partii
kabłąka szczelina do wiązania temblaka. Trzon
rękojeści z rogu z czterema profilami na palce.
Długi kapturek mocowany pierścieniem u jelca,
górą nitowany trzpieniem głowni. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o znikomej

krzywiźnie. Profilowana obustronnie w jedną
bruzdę przygrzbietową. Pióro obosieczne, sztych
w linii grzbietu. Na zewnętrznej stronie płazu
trawione: US oraz G. Hoisington, flankowane
panopliami i ornamentem, na wewnętrznej orzeł
podobnie flankowany. Na zewnętrznym progu, pod
nasadą, sygnatura: HORSTMANN/PHILADELPHIA.
P o c h w a stalowa, polerowana, niklowana,
z dwiema ryfkami. Kanelowana szyjka mocowana
w płaszczu pochwy dwiema śrubkami. Pochwa
zakończona asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 800 zł
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130
TASAK EUROPEJSKI, POŁ. XIX W.
dł. tasaka 746 mm, dł. głowni 610 mm, szer.
głowni u nasady 39 mm, gr. grzbietu u nasady
8,5 mm, masa szabli tasaka 780 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
płaski, esowaty, z wolutą ku głowni na tylnym
ramieniu. Przednie ramię, dwukrotnie łukowato
zagięte ku górze, tworzy kabłąk łukowato połączony
na zaczep z trzpieniem głowni. Trzon z głębokimi,

poprzecznymi kanelami, oklejony imitacją skóry
jaszczura. Uchwyt dołem mocowany w pierścieniu
u jelca, górą owalnym kapturkiem zanitowanym
trzpieniem głowni. Na tylnym ramieniu bity numerator 605. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Masywna, obustronnie
szlifowana w jedną bruzdę, sięgającą sztychu.
Długie, obosieczne pióro z młotkiem, sztych
symetryczny.

cena wywoławcza: 900 zł

131
TASAK FRANCUSKI WZ 1831
dł. całk. w pochwie 652 mm, dł. tasaka 633 mm,
dł. głowni 483 mm, szer. głowni u nasady 43 mm,
m. tasaka 1055 g, m. tasaka w pochwie 1345 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa – odlew mosiężny.
Jelec prosty, z walcowatymi zakończeniami ramion.
Trzon poprzecznie karbowany. Głowica owalna.
Całość zanitowana na wypukłej podkładce trzpieniem głowni. Na jelcu nabity numerator „1500”.
Na spodzie ramion punce odbiorcze „B” w okręgu

i „L” w okręgu. G ł o w n i a ze stali polerowanej,
prosta, obosieczna, z ością na całej długości płazów.
Na wewnętrznej stronie, pod nasadą, pieczęć wytwórni TALABOT FRES/PARIS. Powyżej odwrócona,
zwieńczona gwiazdką litera „N”, całość w owalu.
Potwierdzenie odbioru braci Talabot. P o c h w a
z grubej, czarnej skóry. Okucia mosiężne. Na
wewnętrznej stronie szyjki antabka do zamocowania, na zewnętrznej numerator „1500”. Trzewik
zakończony kulką.

cena wywoławcza: 900 zł
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132
PARTYZANA OFICERSKA, AUSTRIA, OK. 1660 R.
dł. głowni 210 mm
Grot podłużny, z granią pośrodku, u dołu obustronnie ozdobnie wycięte skrzydełka. Na grocie, po obu
stronach, trawiona dekoracja. Widoczna postać
jeźdźca z szablą w dłoni, zwieńczona dewizą:
FIDE SED/CUI VIDE (Ufaj, ale bacz, komu ufasz).

G ł o w n i a mocowana do okrągłego, oryginalnego drzewca za pomocą wąsów przytwierdzonych
czterema śrubami po obu stronach. U dołu drzewca
okrągłe żelazne okucie ze szpicem.
Pochodzenie i opis: Galeria Fischer, aukcja nr 399,
poz. 133 (2007 r.).

cena wywoławcza: 2 600 zł

133
HALABARDA, AUSTRIA, OK. 1580 R.
dł. głowni 820 mm
Długi, czworoboczny grot. Ostrze topora półksiężycowate, z trzema grupami przewierconych, okrągłych
otworów: w środku w kształcie krzyża, powyżej
i poniżej w kształcie trójkąta. Na tylnej krawędzi
haka pionowa grupa czterech okrągłych otworów.
Na haku nabita punca wytwórcy: PANKRATZA

TELLERA z miejscowości Hall koło miasta Steyr
w Górnej Austrii. G ł o w n i a przymocowana do
skróconego drzewca przy pomocy wąsów i obręczy.
Nity mocujące z mosiężnymi podkładkami. Drzewce
ośmiokątne – oryginalne.
Pochodzenie i opis: Galeria Fischer, aukcja nr 408,
poz. 33 (2010 r.).

cena wywoławcza: 3 400 zł
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134
MIECZ ŚREDNIOWIECZNY, EUROPA
dł. całk. 820 mm, dł. głowni 664 mm, dł. jelca
270 mm, szer. głowni u nasady 40 mm, m. 865 g
R ę k o j e ś ć z uchwytem zwężającym się ku
górze, oklejona skórą, zwieńczona głowicą w kształ-

cie ściętego, odwróconego stożka, zanitowana
trzpieniem głowni na czteroramiennej podkładce.
Jelec prosty z okrągłego pręta. G ł o w n i a prosta,
obosieczna, mocno skorodowana.

cena wywoławcza: 5 500 zł

135
PUGINAŁ, EUROPA ZACHODNIA, XV/XVI W.
dł. całk. 648 mm, dł. głowni 485 mm, szer. głowni
u nasady 28 mm, masa 340 g
R ę k o j e ś ć otwarta, przypominająca miniaturę
rękojeści miecza. Głowica dyskoidalna, jelec długi,
prosty w środkowej części, z ramionami łukowato
wygiętymi ku głowni. Głowica ozdobiona po obu
stronach elipsą w srebrze z rytowanym niezidentyfikowanym rysunkiem. Rozchylone ramiona jelca

owinięte płaskim profilem taśmy srebrnej z końcami
także srebrnymi. G ł o w n i a prosta, jednostajnie
zwężająca się ku sztychowi, obosieczna. Płazy
z granią pośrodku szerokości, począwszy od nasady.
Na podzielonym granią płazie sygnatury: dwa symetryczne sierpy z ząbkowanym grzbietem, zamykane
na końcach półkolistymi puncami. Być może są to
sygnatury słynnych sierpów genueńskich.

cena wywoławcza: 4 400 zł
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136
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 otworem 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

137
KORDZIK POLSKI LOTNICTWA WZ 1954
dł. całk. kordzika w pochwie 368 mm, dł. kordzika
334 mm, dł. głowni 229 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, prosta, obosieczna, z ością
na całej długości. U nasady, na zewnętrznej stronie,
bity numer „4113”. P o c h w a metalowa, obszyta czarną skórą, okucia srebrzone. Do szyjki i ryfki
przytwierdzono tulejki z ruchomymi koluszkami.
Na zewnętrznej stronie szyjki umieszczony znak
lotniczy – szachownica z białą i czarną emalią. Do
ryfek troczone rapcie przy pomocy karabińczyków
z krętlikami.

cena wywoławcza: 650 zł
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138
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 bursztynowego. 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
podkładka. 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. Borowski.
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 koluszkiem,
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

139
KORDZIK POLSKI OFICERÓW WZ 1924
dł. całk. kordzika w pochwie 373 mm, dł. kordzika
336 mm, dł. głowni 230 mm
R ę k o j e ś ć z trzonem z masy koloru kości
słoniowej. Okucia mosiężne, srebrne. Głowica
prostokątna. Jelec prosty, profilowany, zakończo-

ny gałkami z wypukłymi guzami na zewnątrz.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, wtórnie
niklowana. Odpryski niklu. Na progu sygnatura
„A. Świerczewski”. Pochwa metalowa, poszyta czarną skórą. Okucia – dwie ryfki i trzewik – srebrzone.

cena wywoławcza: 1 900 zł
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140
KORDZIK KADETÓW, SZWECJA,
2 POŁ. XIX W.
dł. całk. w pochwie 823 mm, dł. kordzika 775 mm,
dł. głowni 650 mm, szer. kordzika u nasady 27
mm, gr. grzbietu u nasady 8,5 mm, masa kordzika
720 g, masa kordzika w pochwie 1020 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
esowaty, z łezką zwiniętą ku głowni na tylnym
ramieniu. Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte
ku górze, rozszerzone w górnej partii i połączone
na zaczep z trzpieniem głowni. Trzon drewniany,
oklejony imitacją skóry jaszczura, połączony
z trzpieniem dwoma nitami. Długi kapturek
mocowany wraz z trzonem w pierścieniu u jelca,
górą zanitowany trzpieniem głowni. Na wewnętrznej stronie tarczka na zawiasach z otworem do
blokowania szabli w pochwie. Na zewnątrz jelca
nałożony medalion ze skrzyżowanymi toporami
w otoczeniu trzech koron, zwieńczony królewską
koroną. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o znikomej krzywiźnie, w przekroju pionowa.
Krótkie obosieczne pióro, sztych symetryczny.
P o c h w a skórzana, okucia mosiężne. Długa
szyjka z wyprofilowanym kołnierzem, dwoma
zaczepami do zawieszania broni oraz kółek na
wewnętrznej stronie. Długi trzewik zakończony
ostrogą.
cena wywoławcza: 1 500 zł

141
ANGIELSKI KORDZIK KADETÓW MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1879
dł. całk. w pochwie 590 mm, dł. kordzika 580 mm,
dł. głowni 440 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna, złocona.
Jelec prosty, krzyżowy, z ramionami zdobionymi
ornamentem, zakończonymi główkami żołędzi. Na
zewnętrznej stronie tarcza obwiedziona wieńcem
laurowym, w tle kotwica zwieńczona koroną. Długi
kapturek w formie lwa z grzywą sięgającą jelca, od
dołu mocowany wraz z trzonem żłobionym pierścieniem. Na wewnętrznej stronie pierścienia grzybek
zatrzasku, blokujący kordzik w pochwie. Od góry
kapturek mocowany do trzpienia. W paszczy lwa
kółko do mocowania temblaka. Trzon drewniany,
poprzecznie karbowany, oklejony skórą jaszczura
i opleciony podwójnym drutem mosiężnym.

G ł o w n i a stalowa, polerowana, prosta,
w przekroju klinowa. Obosieczne pióro z ości,
sztych symetryczny. Na zewnętrznym płazie bogata,
trawiona dekoracja w postaci kotwicy zwieńczonej
koroną, zamkniętej z obu stron wzorem arabeski,
na wewnętrznym wiązany monogram, zwieńczony
koroną i zamknięty z obu stron podobnym wzorem.
Przy progu napis: MATTHEW/&C…/OUTFITTER/
POR SEA/PORTSMOUTH. P o c h w a z łubek
drewnianych obciągnięta i poszyta po stronie
wewnętrznej czarną skórą. Okucia mosiężne,
złocone. Żłobiona i ozdobnie wycięta szyjka stanowi
wraz z ogniwkami i ruchomymi koluszkami po obu
stronach ryfkę. Pochwa zakończona trzewikiem,
dekorowanym podobnie jak szyjka.

cena wywoławcza: 900 zł
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142
KORDZIK FRANCUSKI
MORSKIEJ ADMINISTRACJI WZ
1860 R.
dł. całk. w pochwie 570 mm, dł. kordzika
524 mm, dł. głowni 377 mm, masa 465 g
R ę k o j e ś ć otwarta, z prostym trzonem, w środkowej części wyoblonym. Oprawa mosiężna. Trzon
hebanowy, na całej wysokości pionowo kanelowany. Ramiona jelca zagięte ku głowni, zwinięte
w wolutę. Pod jelcem gniazdo nakrywające szyjkę
pochwy. Głowica w kształcie owalnych kapturków
zanitowana trzpieniem głowni. G ł o w n i a stalowa, polerowana, obustronnie szlifowana w dwie
bruzdy przygrzbietowe, sięgające obosiecznego
pióra z ością. P o c h w a z czarnej skóry, okucia
mosiężne. Szyjka z zaczepem po zewnętrznej
stronie oraz zwężający się trzewik.
cena wywoławcza: 750 zł

143
KORDZIK FRANCUSKI OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ
L. 1820–1830
dł. całk. w pochwie 250 mm, dł. kordzika 232 mm,
dł. głowni 131 mm, masa 190 g
R ę k o j e ś ć otwarta z prostym trzonem,
w środkowej części wyoblonym. Oprawa mosiężna.
Trzon hebanowy, na całej wysokości pionowo
kanelowany. Jelec prosty z ramionami zakończonymi spłaszczonymi kulkami. Głowica w kształcie

owalnych kapturków zanitowana trzonem głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana,
obosieczna. Obustronnie szlifowana w płazy
z ością. P o c h w a mosiężna z kołnierzem
i dwoma ruchomymi koluszkami w ogniwkach po
stronach siecznych. Wewnątrz kołnierza wyprofilowane gniazda na ości głowni. Pochwa zakończona
jednorodnie, jak głowica kordzika.

cena wywoławcza: 1 600 zł
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144
PUGINAŁ TYPU DŻAMBIA, XX W.
dł. całk. 405 mm, dł. głowni 230 mm, szer. głowni
u nasady 22 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, drewniana, w przekroju
czworokątna, przewężona w partii uchwytu, z osadzonym na głowicy dekoracyjnym zwieńczeniem

z blachy. G ł o w n i a stalowa, obosieczna,
zakrzywiona. P o c h w a obita blachą, owalna
w przekroju, mocno zakrzywiona w dolnej partii.
Pokryta w całości reliefową dekoracją w postaci
wici roślinnej i rozet.

cena wywoławcza: 250 zł

145
PUGINAŁ TYPU DŻAMBIA,
XX W.
dł. całk. 440 mm, dł. głowni 234 mm, szer. głowni
u nasady 24,5 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, trzon z kości przewężony
w partii uchwytu, z osadzonym na głowicy dekoracyjnym zwieńczeniem z blachy. G ł o w n i a
stalowa, obosieczna, zakrzywiona. P o c h w a
obita blachą z bogatą dekoracją.
cena wywoławcza: 450 zł

146
GROT WŁÓCZNI ORIENTALNY, XVII/XVIII W.
dł. 600 mm, szer. 58mm
Grot stalowy, lancetowaty, obosieczny, z dwustronną spłaszczoną osią, pokryty w dwóch trzecich
długości wycinanym ornamentem z motywami

niellowanych zwierząt, fal i kółek. Tuleja okrągła,
z czterema miedzianymi pierścieniami, pomiędzy
którymi niellowane kółka i półksiężyce; wyszczerbienia, przetarcia elementów niellowanych.

cena wywoławcza: 900 zł

96

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

148
NÓŻ, WŁOCHY, 1 POŁ. XIX W.

147
SZTYLET MIŁOSIERDZIA,
WŁOCHY (?), POŁ. XIX W.
dł. całk. w pochwie 364 mm, dł. sztyletu 342 mm,
dł. głowni 220 mm, masa 235 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa stalowa, oksydowana na czarno. Trzon prosty, wyoblony, okładziny
z rogu polerowanego, mocowane do trzpienia
trzema nitami. Okładziny obwiedzione profilowaną
listwą, zespoloną z dolnym pierścieniem i głowicą
w kształcie półksiężyca. Jelec esowaty, z owalnymi
tarczkami. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
w przekroju czworograniasta, zwężająca się na
całej długości ku sztychowi. P o c h w a stalowa,
polerowana, oksydowana na czarno, tulejowata,
z jednym ruchomym koluszkiem, zakończona
gałką.

dł. całk. w pochwie 262 mm, dł. noża 258 mm,
dł. głowni 159 mm, masa 115 g
R ę k o j e ś ć z trzonem hebanowym spiralnie
karbowanym na całej wysokości. Karby wypełnione podwójnie skręconym filigranem. Całość
mocowana na głowicy ozdobną śrubą na trzpieniu
głowni noża. G ł o w n i a prosta, jednosieczna,
w przekroju klinowa. P o c h w a z czarnej
skóry z posrebrzaną szyjką i zaczepem po stronie
wewnętrznej.
cena wywoławcza: 1 000 zł

cena wywoławcza: 600 zł
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149
BAGNET AMERYKAŃSKI WZ 1907/1913/1914, DO KARABINU
WZ 1914
dł. całk. w pochwie 580 mm, dł. głowni 433 mm
R ę k o j e ś ć stalowa, malowana na czarno.
Okładziny drewniane, z dwiema poprzecznymi
karbami, mocowane do trzpienia dwiema śrubami
z nakrętkami. Jelec prosty z grubego płaskownika,
z krótkim przednim ramieniem i tylnym z pierścieniem na lufę. Na głowicy zatrzask blokujący bagnet
na karabinie i otwór do smarowania. G ł o w n i a

stalowa, prosta, obustronnie szlifowana w jedną
bruzdę przygrzbietową, sięgającą jednosiecznego
pióra. Sztych asymetryczny, przygrzbietowy. Na
zewnętrznym progu punce: wybuchający granat,
głowa orła, litery „US” oraz „X” – potwierdzająca
jakość, na wewnętrznym: data „1917”, pod nią,
w okręgu, „REMINGTON”. Pochwa skórzana,
okucia stalowe. Na szyjce owalny zaczep do żabki.
Szyjka i trzewik pomalowane na czarno.

cena wywoławcza: 200 zł

150
ZESTAW 6 BAGNETÓW
bagnet
bagnet
bagnet
bagnet
bagnet
bagnet

brytyjski wz 1907
czechosłowacki wz 24
jugosłowiański wz 1924
austriacki wz 1888
polski Perkun
polski wz 28/29 FB Radom

cena wywoławcza: 1 500 zł
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BAGNET ARGENTYŃSKI
WZ 1891
Bagnet regulaminowy, przeznaczony do karabinu
i karabinka Mauser dla wojsk lądowych. Wyprodukowany w Solingen w firmie Weyersberg
Kirschbaum & Co.
cena wywoławcza: 300 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

152
BAGNET FRANCUSKI DO KARABINKA BERTHIER WZ 1892
dł. całk. w pochwie 527 mm, dł. bagnetu 513 mm,
dł. głowni 398 mm, masa 735 g
R ę k o j e ś ć stalowa. Gładkie, drewniane
okładziny mocowane do trzpienia dwoma nitami.
Jelec z pierścieniem na lufę na tylnym ramieniu. Przednie mocno zagięte ku głowni. Jelec
mocowany do trzpienia głowni dwoma nitami.
Głowica z prowadnicą od strony tylca i okrągłym
zatrzaskiem blokującym bagnet na karabinie. Na

przednim ramieniu jelca bita sygnatura: Bl 15148.
G ł o w n i a prosta, stalowa, jednosieczna, obustronnie szlifowana w jedną bruzdę. Pióro krótkie,
sztych symetryczny. Na grzbiecie głowni, w dolnej
jej części, wyfrezowane wgłębienie w kształcie litery
V. P o c h w a stalowa, zwężająca się w kierunku
gałki. Wewnątrz pochwy dławik mocowany do
płaszcza pochwy dwoma nitami. Poniżej antabka
zaczepu, po przeciwnej stronie, na pierścieniu,
powtórzona sygnatura Bl 15148.

cena wywoławcza: 550 zł

153
BAGNET FRANCUSKI WZ 1864
Bagnet regulaminowy, wersja bagnetu typu jatagan,
przeznaczony do karabinu Chassepot. Punce odbiorcze oraz zgodne numery na bagnecie i pochwie:
J23389.
cena wywoławcza: 300 zł

154
BAGNET NIEMIECKI S84/98/34
dł. całk. w pochwie 404 mm, dł. bagnetu 383 mm,
dł. głowni 246 mm
Okładziny rękojeści z czarnego bakelitu,
z siedmioma ukośnymi karbami każda. Części

metalowe oksydowane. Na wewnętrznym progu
nazwa wytwórni „CLEMEN & JUNG”, pod nazwą
wybity numer „101”. Na zewnętrznym progu numer
bagnetu „6574/9”. Na grzbiecie rok produkcji „38”.
Przy bagnecie żabka.

cena wywoławcza: 450 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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KARABIN PIECHOTY, FRANCJA, WZ 1822 T
dł. całk. 1465 mm, masa 4025 g, kaliber 18 mm
L u f a okrągła, lekko zwężająca się ku wylotowi.
Mocowana do osady trzema bączkami do łoża oraz
śrubą na krótkim warkoczu do kolby. W części
bateryjnej na lufie bite: rok produkcji 1838,
numer broni 997, na języku model 1822 T, litera
C zwieńczona koroną – całość w rombie – oraz
inne numeratory i oznaczenia wojskowe. Bączki
mocowane zatrzaskami sprężynowymi. Na każdym bączku bita litera H zwieńczona koroną oraz
litera B zwieńczona koroną w tarczy herbowej. Na
środkowym bączku i przednim wąsie kabłąka tuleje
ze strzemiączkami do mocowania pasa nośnego.
Z a m e k kapiszonowy transformowany ze skałko-

wego. Płyta i kontrblacha stalowe, z powtórzonymi
puncami odbiorczymi oraz znakiem producenta: Mre
Rle/de Mutzig. O s a d a z drewna orzechowego.
Łoże z wydrążonym kanałem na stalowy pobojczyk.
Wąska szyjka z wyraźnie zaznaczonym grzbietem,
kolba z przykładem policzkowym. Okucia stalowe.
Kabłąk z długim tylnym wąsem i powtórzonymi
sygnaturami. Głowica płaska, nakryta stalowym
kapturkiem. Z prawej strony kolby wycisk: w podwójnym okręgu: MR oraz data Mars 1838, poniżej
Mutzig oraz sygnatury odbioru. Na grzbiecie szyjki
numer broni 997 oraz znak odbioru.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja nr 393,
poz. 916 (2005 r.)

cena wywoławcza: 3 200 zł

156
KARABIN MODEL SZWAJCARSKI WZ 1842
dł. całk. 1088 mm, masa 3410 g, kaliber 17,5 mm
L u f a okrągła, stalowa, lekko zwężająca się ku
wylotowi. Mocowana do osady dwoma bączkami
na łożysku i śrubą na warkoczu. Bączki mocowane
zatrzaskami sprężynowymi na zewnętrznej stronie.
Bączek przedni szerszy, z dwoma pierścieniami.
Na przednim pierścieniu osadzona muszka, na
warkoczu szczerbinka, stanowiące elementy celownicze. Na tylnym bączku i tylnym wąsie kabłąka
tuleja z zamocowanymi stalowymi strzemiączkami
do mocowania pasa nośnego. U wylotu lufy, pod
spodem, trzpień zatrzasku do blokowania tulejowego bagnetu. Na wysokości baterii, z lewej strony,
bity numer broni: X.60. oraz B 1813 – rok produkcji
lufy francuskiej. Z a m e k kapiszonowy, stalowe

blacha i kontrblacha z bitą sygnaturą: monogram AF
zwieńczony koroną (Alexander Francotte – Belgia).
O s a d a – łoże i kolba z drewna orzechowego.
Łoże sięga ¾ długości lufy, z rowkiem w części
spodniej i wydrążonym kanałem do osadzenia
metalowego pobojczyka. Kolba z owalną dolną
krawędzią. Wąska szyjka z wyraźnie zaznaczonym
grzbietem. G ł o w i c a płaska, nakryta stalowym
kapturkiem z górnym wąsem. Na łożu i kolbie białą
farbą naniesiony numer 327 (numer magazynowy?)
oraz numer broni X60 na wewnętrznej stronie kolby.
Kabłąk języka spustowego z powtórzoną puncą AF
na długim, tylnym wąsie. Przy karabinie bagnet
tulejowy.
Pochodzenie: Galeria Fischer.

cena wywoławcza: 1 800 zł

100

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

157
KARABIN FRANCUSKI PIECHOTY WZ 1777
dł. całk. 1520 mm, masa 4145 g, kaliber 17,5 mm
L u f a stalowa, okrągła, lekko zwężająca się ku
wylotowi. Mocowana do osady śrubą na warkoczu
i trzema stalowymi bączkami do łoża. Bączki
mocowane zatrzaskami sprężynowymi. Przedni
bączek z podwójną tuleją i muszką celowniczą. Na
warkoczu wybity znak modelu „M1777”. Na wysokości komory zamkowej, na fazowaniach, wybite:
rok produkcji „B1814”, zwieńczona gwiazdką litera
„P” oraz litery „CE”. Bączki z nabitymi sygnaturami
odbiorczymi. Z a m e k skałkowy typu francuskiego. Blacha zamka osadzona w wyprofilowanym
gnieździe, z sygnaturą producenta: „Manuf. Roy/
de St Etiene” oraz puncą odbiorczą: literą „S”

w rombie. Stalowe części kontrblachy, wąsy kabłąka
z sygnaturami odbiorczymi. O s a d a, łoże i kolba
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże
sięgające niemal wylotu lufy, z wydrążonym gniazdem i kanałem na stalowy pobojczyk, dodatkowo
mocowany trzema bączkami. Na środkowym i na
przednim wąsie kabłąka zamocowane ruchome
strzemiączka do pasa nośnego. Kolba z przewężoną
szyjką i płaską głowicą, nakrytą stalowym kapturkiem z wąsem na grzbiecie kolby. Po przeciwnej
stronie przykładu policzkowego wyciśnięty okrągły
stempel z oznaczeniami i rokiem produkcji „1814”.
Na wysokości komory zamkowej, po stronie przykładu policzkowego, wyciśnięta zwieńczona koroną
litera „B” oraz „A.GAUTIER”.

cena wywoławcza: 4 400 zł

158
GARŁACZ, WŁOCHY, OK. 1850 R.
dł. całk. 906 mm, masa 2280 g
L u f a stalowa, o charakterystycznym kształcie
trąby, rozszerzona u wylotu. W dolnej części
ośmiogranna. Mocowana do osady dwoma
zawleczkami do łoża i śrubą na warkoczu. Na wysokości komory zamkowej inkrustowana mosiądzem
dekoracja w postaci wazy z kwiatami. Z a m e k
kapiszonowy z zewnętrzną sprężyną zamkową. Na
blasze zamkowej sygnatura rusznikarza: G. OLIVA

(rusznikarz Giuseppe Oliva – czynny w Neapolu
ok. 1850 r.). O s a d a – łoże i kolba z jednolitego
kawałka drewna orzechowego. Okucia mosiężne
– kabłąk z ozdobnie wykrojonymi wąsami. Kolba
wzdłuż fazowana, z przewężoną szyjką. Łoże
w wydrążonym kanałem na stalowy pobojczyk.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja 393, poz. 821
(2005 r.)

cena wywoławcza: 3 600 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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STRZELBA KAPISZONOWA, XIX W.
dł. całk. 1314 mm, masa 2995 g, kaliber 19 mm
L u f a stalowa, czerniona, w części przedniej
okrągła, w części dennej ośmiogranna, z przyrządami celowniczymi z muszką i szczerbinką,
mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz
dwoma bączkami. W części dennej i wylotowej
bardzo bogata, inkrustowana srebrem dekoracja
w postaci wici roślinnej, liści i kwiatów. Z a m e k
kapiszonowy. Blacha, kontrblacha, kabłąk z wąsa-

mi, kurek, bączki i osłony przetyczek dekorowane
analogicznie jak lufa. O s a d a – łoże i kolba
z jednolitego kawałka drewna. Przy wylocie łoże
z jasnego drewna z rowkiem i kanałem na stalowy
pobojczyk. Kolba smukła z owalną, dolną krawędzią, z szyjką, z wyraźnie zaznaczonym grzbietem
oraz przykładem policzkowym. Głowica nakryta
kapturkiem z jasnego drewna, mocowana do kolby
dwiema śrubami. W środku łoża i na kolbie otwory
do zamocowania pasa nośnego.

cena wywoławcza: 800 zł

160
STRZELBA KABYLSKA, AFRYKA PÓŁNOCNA, XVIII/XIX W.
dł. całk. 1750 mm, masa 4015 g, kaliber 13,5 mm
L u f a okrągła, w dolnej partii ośmiogranna, ze
wzmacniającym kołnierzem, z muszką u wylotu.
Mocowana do osady nitem na warkoczu oraz
czterema bączkami. Dwa bączki bardzo szerokie.
Przy komorze zamkowej muszka celownicza. Lufa
i bączki bogato dekorowane. Z a m e k skałkowy

typu francuskiego, dużych rozmiarów. Na płycie
zamkowej ozdobny monogram wiązany zwieńczony
koroną i krzyżem. Język spustowy bez kabłąka.
O s a d a – łoże i kolba z jednolitego kawałka
drewna. Łoże sięgające wylotu lufy z rowkiem
i kanałem na pobojczyk. Kolba uformowana
w kształt rybiego ogona. Części drewniane ozdobnie
żłobione.

cena wywoławcza: 2 400 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 oksydowanej, 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 długości 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 wycięty, 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 policzkowym, 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: 4 500 zł

162
SZTUCER MYŚLIWSKI, SZWAJCARIA, OK. 1780 R.
dł. całk. 1145 mm, masa 3705 g, kaliber 18 mm
L u f a stalowa, na całej długości ośmiogranna,
z gwintem bruzdeczkowym. Mocowana do osady
trzema zawleczkami do łoża i śrubą na warkoczu.
Przyrządy celownicze mosiężne. Z a m e k skałkowy typu francuskiego. Stalowa, gładka blacha
zamka, kontrblacha mosiężna, ozdobnie wykrojona,
mocowana dwoma motylkami. O s a d a – łoże
i kolba z drewna orzechowego. Łoże sięga wylotu
lufy z kościanym zakończeniem. Okucia mosięż-

ne – kabłąk z ozdobnymi wąsami oraz głowica
kolby. Na przewężonej szyjce mosiężna tarczka
z monogramem HE i HB. W łożu dwie mosiężne
tuleje i wydrążony kanał na stalowy pobojczyk.
Na kolbie przy przykładzie policzkowym nabity
mosiężnymi ćwiekami monogram J. B. Skórzany
pas nośny z kościanymi zapinkami mocowany do
osady dwoma stalowymi strzemiączkami.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja 411,
poz. 1184 (2011 r.).

cena wywoławcza: 2 800 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY OFICERA
MARYNARKI, FRANCJA,
1 POŁ. XVIII W.
dł. całk. 202 mm, masa 300 g, kaliber 9 mm
L u f a stalowa, trójstopniowa, lekko zwężająca
się ku wylotowi, ze wzmacniającym pierścieniem
otworu wylotowego. W części dennej ośmiogranna,
w części środkowej okrągła, w części przedniej
okrągła o zmniejszonej średnicy. Mocowana do
osady śrubą na warkoczu i przednią śrubą mocującą kontrblachę. Z a m e k typu francuskiego.
Płyta sygnowana PATE/CHARLEVILLE (płatnerz
odnotowany w 1739 r. w Charleville). Srebrna
kontrblacha, ozdobnie wycięta, mocowana do
osady dwiema śrubami. Mechanizm zamka
sprawny. O s a d a z jednolitego kawałka drewna
orzechowego. Łoże sięga połowy długości lufy.
Otwór języka spustowego zakryty stalową listwą,
całość srebrnym kabłąkiem z gładkim, tylnym
wąsem i bardzo ozdobnym przednim. Szyjka
w górnej części ozdobiona reliefem kwiatowym.
Kolba zakończona kulistą głowicą nakrytą srebrnym kapturkiem z grawerowanym wizerunkiem
głowy wróbla.
cena wywoławcza: 6 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY OFICERA
MARYNARKI, FRANCJA,
2 POŁ. XVIII W.
dł. całk. 291 mm, masa 590 g, kaliber 14 mm
L u f a stalowa, niegwintowana, w części
przedniej okrągła, z profilowanym pierścieniem
wzmacniającym otwór wylotowy. W części
dennej ośmiogranna. Mocowana do osady śrubą
na warkoczu i dwiema przetyczkami w części
przedniej. Z a m e k skałkowy typu francuskiego.
Elementy zamka, blacha i kontrblacha stalowe. Na
blasze zamka sygnatura producenta AT ROBERT
(Antoine Robert 1742–1790, królewski rusznikarz
i przedsiębiorca w Saint-Etienne; wytwarzał m.in.
regulaminową broń dla oddziałów królewskich
w Conde). O s a d a z jednolitego kawałka
drewna orzechowego. Łoże z dwoma stalowymi
tulejkami i wydrążonym kanałem na drewniany
pobojczyk. Kolba smukła, w górnej części
ozdobiona reliefem kwiatowym. Stalowy kabłąk,
osłaniający język spustowy, z długim gładkim
tylnym wąsem i długim ozdobnym przednim.
Owalna głowica nakryta stalowym kapturkiem
z rytowanym i cyzelowanym wizerunkiem głowy
wróbla. Egzemplarz w bardzo dobrym stanie ze
sprawnym mechanizmem zamka.
cena wywoławcza: 7 000 zł
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PISTOLET ŻANDARMERII, FRANCJA, M AN 9
dł. całk. 244 mm, masa 650 g, kaliber 15 mm
L u f a stalowa, gładka, niegwintowana, w części
dennej ośmiogranna, zwężająca się ku wylotowi.
Mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz
bączkiem z dwoma pierścieniami u wylotu. Bączek
mocowany w łożu przetyczką sprężynową. Na warkoczu sygnatura modelu: M. an 9. Na wysokości
komory spalania sygnatura odbioru: litera C oraz

data produkcji 1818. Z a m e k skałkowy. Mechanizm zamka sprawny. Blacha zamka z sygnaturą
wytwórcy: Manuf. Imp./de Maubeuqe. Kontrblacha,
kabłąk języka spustowego, bączek i kapturek głowicy stalowe, sygnowane puncą odbiorczą – litera D
w owalu. O s a d a z jednolitego kawałka drewna
orzechowego. Łoże, sięgające wylotu, z kanałem
na stalowy pobojczyk. Kolba smukła, zakończona
kulistą, nakrytą kapturkiem głowicą.

cena wywoławcza: 5 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY, KAWALERYJSKI, FRANCJA, ANXIII
dł. całk. 348 mm, masa 1220 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 bączkiem w połowie długości lufy. Bączek z długim
warkoczem stanowiącym kontrblachę, mocowany
dwiema śrubami do boku łoża. Na lufie, na wysokości panewki, sygnatura: litera T w koronie oraz rok
produkcji 1809. Na warkoczu sygnatura modelu
M an 13. Na bączku, kontrblasze, kabłąku bita
sygnatura kontrolera: litera T wpisana w koronę.
Dodatkowo kontrblacha z nabitymi literami TH.
Z a m e k stalowy typu francuskiego, złożony
z krzesiwa panewki, sprężyny krzesiwa, kurka
z „serduszkiem” pod dolną szczęką. Blacha zamka
z sygnaturą wytwórcy: Manufre Imple de Churleville
oraz puncą odbiorczą inspektora – litera T wpi-

sana w koronę. Mosiężny kabłąk umocowany do
wydłużonego tylnego wąsa stalowej osłony języka
spustowego i śrubą na przednim wąsie. Na stalowej
listwie sygnatura – litera G w tarczy. 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.
Kapturek mocowany do kolby dwiema śrubami. Na
przedłużeniu kontrblachy, na osadzie, sygnatura:
litery EF otoczone podwójnym okręgiem z napisem
wewnątrz: litera B – znak kontrolera, data AOUT
1809 oraz pięcioramienna gwiazda.
Opisany model był na wyposażeniu formacji jazdy
napoleońskiej, także oddziałów polskich – strzelców konnych, huzarów, szwoleżerów, lansjerów
i innych.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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107

167
PISTOLET KAPISZONOWY PODRÓŻNY, FRANCJA, 1 POŁ. XIX W.
dł. całk. 140 mm, masa 195 g, kaliber 12 mm

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

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

cena wywoławcza: 1 600 zł

168
PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, FRANCJA, OK. 1770 R.
dł. całk. 216 mm, masa 385 g, kaliber 12 mm
L u f a stalowa, w części przedniej okrągła,
lekko rozwarta u wylotu. W części dennej
masywniejsza, sfazowana. Mocowana do osady
śrubą na warkoczu. Z a m e k typu francuskiego
w obudowie stalowej. Płyta zamkowa gładka, osadzona w wyprofilowanym gnieździe. Kontrblacha

ozdobnie wycięta, mocowana do osady dwiema
śrubami. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże
sięga połowy długości lufy z wydrążonym kanałem
na stalowy pobojczyk. Otwór języka spustowego
nakryty listwą, całość kabłąkiem z długimi wąsami.
Kuliście zakończona głowica nakryta kapturkiem.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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169

PISTOLET KAPISZONOWY PODRÓŻNY, BELGIA, 1 POŁ. XIX W.
dł. całk. 200 mm, masa 395 g, kaliber 17 mm

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

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

cena wywoławcza: 1 300 zł

170
PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, EUROPA, OK. 1750 R.
dł. całk. 220 mm, masa 425 g, kaliber 14 mm
L u f a stalowa, gładka, niegwintowana, w części
dennej ośmiogranna, lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz
bączkiem z dwoma pierścieniami u wylotu. Bączek
mocowany w łożu przetyczką sprężynową. Po lewej
stronie lufy, na wysokości komory spalania, bita

sygnatura: litera M zwieńczona koroną. Z a m e k
skałkowy, mechanizm sprawny. Płyta, kontrblacha,
kabłąk języka spustowego wraz z wąsami – stalowe.
O s a d a z jednolitego kawałka drewna, szyjka
gęsto poprzecznie nacinana dla pewniejszego
uchwytu. Kulista głowica nakryta stalowym kapturkiem.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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171
PISTOLET SKAŁKOWY SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,
FRANCJA, M 1770
dł. całk. 247 mm, masa 660 g, kaliber 15 mm
L u f a stalowa, okrągła, polerowana, lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady śrubą
na warkoczu i bączkiem z podwójnym pierścieniem
u wylotu. Bączek mocowany na zatrzask z prawej
strony łoża. Na wysokości komory, z lewej strony,
nabita sygnatura kontrolera. Z a m e k skałkowy
typu francuskiego, w oprawie stalowej. Płyta
zamka sygnowana: litera M oraz Maubeuqe/M.
af.re N. le. Kontrblacha mocowana do osady dwiema

śrubami. O s a d a z jednolitego kawałka drewna
orzechowego. Łoże sięga wylotu lufy z wydrążonym
kanałem na stalowy pobojczyk. Otwór spustowy
osłonięty stalową listwą, całość kabłąkiem z długimi
wąsami. Na przednim wąsie nabite litery: SM.
Szyjka łagodnie zagięta w dół, zakończona kulistą
głowicą. Głowica nakryta kapturkiem mocowanym
dwiema śrubami do osady. Z lewej strony szyjki
wyryte dwie litery: MF. Po Rewolucji 1789–1799
Służby Bezpieczeństwa Publicznego zmieniły nazwę
na „Żandarmeria”.

cena wywoławcza: 5 000 zł

172
PISTOLET OFICERA MARYNARKI, FRANCJA, XVIII/XIX W.
dł. całk. 192 mm, masa 390 g, kaliber 15 mm
L u f a mosiężna, w części przedniej okrągła, z lekko rozszerzającym się, profilowanym pierścieniem
wzmacniającym otwór wylotowy. W dennej części
ośmiogranna, dekorowana grawerowanym i cyzelowanym motywem florystycznym. Mocowana do
osady śrubą na warkoczu i przetyczką w środkowej
części. Z a m e k kapiszonowy, przerobiony ze
skałkowego przez usunięcie panewki, krzesiwa

i sprężyny krzesiwa oraz przez zamianę kurka ze
szczękami do skałki na kapiszonowy z młotkiem
i ogonem. Płyta zamka i kontrblacha mosiężne.
Mechanizm zamka sprawny. O s a d a z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże sięgające
końca ośmiogrannej części lufy, z wydrążonym
kanałem na stalowy pobojczyk. Otwór języka spustowego nakryty listwą stalową, całość mosiężnym
kabłąkiem z długimi wąsami. Zakończenie kolby
kuliste, z mosiężnym kapturkiem.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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173
PISTOLET SKAŁKOWY OFICERA MARYNARKI,
FRANCJA, 2 POŁ. XVIII W.
dł. całk. 253 mm, masa 620 g, kaliber 15 mm
L u f a mosiężna, niegwintowana, w części
przedniej okrągła, z lekko rozszerzającym się,
profilowanym pierścieniem, wzmacniającym
otwór wylotowy. W części dennej ośmiogranna.
Mocowana do osady śrubą na warkoczu i dwiema
przetyczkami w części przedniej. Górna część lufy
zdobiona grawerowanym motywem floralnym.
Z a m e k skałkowy typu francuskiego, stalowy,
polerowany, z esowatym kurkiem. Panewka
mosiężna. Krzesiwo i sprężyna krzesiwa stalowe.
Blacha zamka mosiężna, gładka. Kontrblacha

mosiężna, ozdobnie wycięta, wybijana, rytowana
i cyzelowana motywami floralnymi. O s a d a
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże
z mosiężnymi tulejkami, z wydrążonym kanałem
na drewniany pobojczyk, z mosiężną główką.
Kolba smukła, w górnej części pokryta dekoracją
w postaci inkrustowanych srebrem wici roślinnych.
Kabłąk z długim, gładkim tylnym wąsem i długim,
ozdobnym przednim. Owalna głowica nakryta mosiężnym kapturkiem z wybijanym, grawerowanym
i cyzelowanym wizerunkiem głowy wróbla. Stan
bardzo dobry, mechanizm zamka sprawny.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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174
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 ośmiogranna. 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 francuskiego. 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 spustowego, 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, półkolistym 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 inkrustacja osady srebrem dodatkowo podnoszą walory
broni.

cena wywoławcza: 3 600 zł

175
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 geometrycznymi. Język spustowy osłonięty mosiężnym kabłąkiem
z wąsami. Mosiężna kontrblacha mocowana dwoma 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 mosiężnymi. Osada zdobiona dodatkowo ornamentami
roślinnymi i geometrycznymi. Pobojczyk drewniany
osadzony w dwóch tulejkach.

cena wywoławcza: 2 400 zł

112

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

176
PISTOLET ANGIELSKI, OK. 1810 R.
dł. całk. 302 mm, masa 935 g, kaliber 16,8 mm
L u f a okrągła, wykonana z damastu skuwanego,
w części dennej ośmiogranna. Mocowana do
osady przetyczką w okutych srebrem szczelinach
w środkowej części łoża oraz śrubą na warkoczu.
Na grzbiecie lufy sygnatura: T. J. Mortimer-Marker
to his Majesty. London oraz przyrządy celownicze:
szczerbinka i muszka. Część ośmiogranna lufy oraz
warkocz dekorowane. W dolnej części lufy (pod łożem) stemple kontrolne: London Gunmaker`s London. Z a m e k – płyta, osłona otworu spustowego
i kabłąk stalowe, oksydowane. Zamek kapiszonowy,
transformowany ze skałkowego, ok. 1840 r. Kurek
z bezpiecznikiem przesuwnym. Blacha zamka

sygnowana: T. J. Mortimer/James St., dekorowana
grawerunkami, podobnie jak ośmiogranna część
lufy, kurek zamka, kabłąk z wąsami oraz tuleja do
wprowadzania przybijaka. O s a d a – łoże i kolba
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże
sięga ¾ długości lufy ze stalowym zakończeniem.
Stalowy pobojczyk zamocowany na stałe dwoma
sworzniami, chowany w wydrążonym kanale pod
łożyskiem. Kolba o łagodnym wygięciu, z owalnie
zakończoną głowicą. Szyjka kolby po obu stronach
ukośnie karbowana w drobną kratkę. Na grzbiecie
szyjki inkrustowana, srebrna tarczka.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja 408, poz. 599
(2010 r.).

cena wywoławcza: 2 800 zł

177
PISTOLET ŻANDARMERII WZ 1822T, FRANCJA, OK. 1835 R.
dł. całk. 244 mm, masa 630 g, kaliber 15 mm
L u f a stalowa, gładka, niegwintowana, w części
dennej ośmiogranna, zwężająca się ku wylotowi.
Mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz bączkiem w przedniej części, mocowanym na warkoczu
po stronie kontrblachy. Na warkoczu lufy sygnatura
modelu: Mle 1822. Na wysokości komory spalania,
po lewej stronie, sygnatura PR oraz numerator 139,
po prawej MR. Z a m e k transformowany ze
skałkowego, sygnowany na blasze: Mre Rle/de St

Etienne oraz puncą inspektora – litera D zwieńczona
gwiazdką w owalu. Okucia stalowe – blacha,
kontrblacha, bączek, kabłąk języka spustowego
z wąsami oraz kapturek głowicy z powtarzającymi
się puncami odbioru, literą D zwieńczoną gwiazdką
w owalu oraz literą T w okręgu. Mechanizm zamka
sprawny. O s a d a z jednolitego kawałka drewna
orzechowego. Łoże sięgające ok. ¾ długości lufy,
z wydrążonym kanałem na pobojczyk. Kolba
smukła, kuliście zakończona.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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178
CZAKO OFICERA KAWALERII
CESARSTWA AUSTRO-WĘGIER
wys. ok. 170 mm
Czako wykonane z grubej tektury. Denko pokryte
bawełną lakierowaną na czarno. Otok z kremowej
tkaniny bawełnianej, obszyty żółtą taśmą z czarnym
paskiem pośrodku. Na otoku nałożony mosiężny
dwugłowy orzeł cesarski. Podpinka skórzana,
czarna, przymocowana za pomocą mosiężnych,
wypukłych, gładkich guzików. Girlanda ze złotego
sznura, przyszyta do boków czako, zakończona po
obu stronach plecionką oraz chwastami. Daszek
skórzany, czarny, obszyty złotym galonem. Podpinka
jedwabna, biała. Potnik skórzany, brązowy. Ubytki
na otoku tkaniny bawełnianej w odcinku tylnym
oraz z przodu przy orle. Miejscowe przebarwienia.
cena wywoławcza: 1 800 zł

179
KURTKA PARADNA OFICERA
KAWALERII CESARSTWA
AUSTRO-WĘGIER
Bluza mundurowa w kolorze szaroniebieskim
(hechtgrau). Kołnierz stojący, obszyty czerwonym
suknem, zapinany na dwie haftki. Na kołnierzu
przyszyte haftowane złotym bajorkiem gwiazdki
podporucznika. Na przedzie cztery kieszenie
z klapkami, wyciętymi w tzw. jaskółczy ogon,
z czerwonymi wypustkami. Rękawy obszyte
czerwonym suknem, wyciętym w ten sam wzór.
Guziki stalowe. Podszewka do pasa biała, poniżej
czerwona. Na plecach słabo widoczna pieczęć producenta. W pasie wszyta klamerka do ściągania.
Z tyłu charakterystyczne kontrfałdy z czerwoną
wypustką oraz naszywki w jaskółczy ogon.
cena wywoławcza: 1 800 zł

114

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

180
KURTKA MUNDUROWA
PODOFICERA 21. PUŁKU
ARTYLERII FRANCUSKIEJ
2 POŁ. XIX W.
Kurtka sukienna czarna, z przodu naszyte trefle ze
sznura plecionego. Obrzeże obszyte taśmą bawełnianą. Przy treflach guziki artyleryjskie mosiężne
(brak jednego). Kołnierz stojący, zapinany na
haftkę. Na kołnierzu, na czerwonej patce, naszyta
liczba „21” z czarnego sukna. Naramienniki trefle
czerwone z bawełnianego sznura. Rękawy obszyte
w szpic czerwonym suknem oraz bawełnianą,
czerwoną taśmą. Podszewka płócienna biała, na
niej liczne pieczęcie i znaki odbiorów. W owalu
wybity rok „1873”.
cena wywoławcza: 1 500 zł

181
ŁADOWNICA OFICERA JAZDY,
FRANCJA, 1 POŁ. XIX W.
drewno, skóra, mosiądz złocony; wys. 97 mm,
szer. 160 mm, głęb. 26 mm, szer. pasa 54 mm
Skrzynka drewniana w kształcie trapezoidalnym.
Wewnątrz oklejona skórą lakierowaną na czerwono,
na zewnątrz na czarno. Boki okute blachą mosiężną,
z uchwytami do pasa nośnego. Na pokrycie nałożona aplikacja z mosiądzu złoconego w postaci orła
wspartego na błyskawicach, krawędź obwiedziona
blachą. Pas dwuczęściowy, ze srebrnego galonu,
z trzema żółtymi prążkami. Na pasie aplikacja
ze złoconego mosiądzu: tarcza herbowa z orłem
wspartym na błyskawicach, nad nim półplastyczna
głowa lwa, tarcza herbowa połączona z głową lwa
trzema łańcuszkami.
cena wywoławcza: 2 500 zł
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182
FURAŻERKA ODDZIAŁU
WAFFEN SS, POCZ. L. 40. XX W.
Furażerka wykonana z czarnego sukna. Na niej
naszyta gapa oraz trupia czaszka (emblematy SS),
wykonane haftem maszynowym na czarnej podkładce. Wewnątrz bawełniana czarna podszewka,
na której pieczęcie SS BW.
cena wywoławcza: 1 500 zł

183
HEŁM NIEMIECKI TYPU
LUFTSCHUTZ, 1 POŁ. XX W.
Produkowany dla obrony przeciwlotniczej.
Głęboki, o wydłużonym rondzie, z wycięciami
na uszy. Pokryty czarną farbą. Wewnątrz trzy
podwójne skórzane listki z podszyciem, przyszyte
do taśmy fibrowej, przymocowanej do metalowej
obręczy. Obręcz przymocowana do czerepu
trzema nitami. Od spodu, w tylnym odcinku,
wytłoczone numery: REZ-38/28. Na przodzie
czerepu wymalowany białą farbą orzeł wz 27.
cena wywoławcza: 900 zł
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184
CZAPKA PODOFICERA
LUFTWAFFE
Denko z sukna szaroniebieskiego. Wypustki
sukienne, żółto-pomarańczowe. Na przodzie,
w miejscu szwu, umieszczona cynkowa gapa
Luftwaffe. Otok z taśmy bawełnianej koloru czarnego, na nim wieniec Luftwaffe. Podpinka czarna,
lakierowana, z dwoma przesuwkami, przymocowana za pomocą czarnych guzików. Daszek fibrowy
czarny, od spodu zielony. Podszewka bawełniana,
szara, z naszytym rombem z celuloidu z numerem
„58”. Potnik lakierowany, kremowy.
cena wywoławcza: 700 zł

185
BLUZA LOTNICZA M40
(FLIGERBLUSE) MAJORA
LUFTWAFFE
Bluza wykonana z sukna koloru szaroniebieskiego,
zapinana z przodu na pięć guzików krytych, groszkowych. Kołnierz wykładany, zapinany na haftkę.
Na kołnierzu patki majora haftowane srebrnym
bajorkiem na sukiennej, żółtej podkładce. Patki
obszyte srebrnym sznurem. Naramienniki majora
Luftwaffe wpuszczone w zszycie rękawa, zapinane
na guzik groszkowy. Na prawej piersi haftowana
srebrnym bajorkiem gapa Luftwaffe. Kurtka po
bokach z wpuszczonymi kieszeniami krytymi,
zapinanymi na guzik mundurowy – groszkowy.
Podszewka bawełniana, szara, z pieczęcią oraz
datą „43”. Na lewym rękawie naszyta opaska
„KRETA” – haftowana maszynowo na bawełnianej
podszewce oraz obszyta na obrzeżach żółtym,
bawełnianym, wąskim galonem. Na prawym
rękawie, przy mankiecie, ubytek sukna.
cena wywoławcza: 700 zł
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186
KLAMRA Z OKRESU
POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
żelazo, mosiądz;
wym. 72 × 106 mm
W czterech rogach mosiężne,
ozdobne nity. W centrum tarcza
z Orłem, Pogonią i Archaniołem
Michałem pod koroną, przymocowana do klamry za pomocą
trzech nitów.
cena wywoławcza: 1 200 zł

187
KLAMRA, ROSJA WZ 1845
mosiądz, wym. 53 × 83 mm
Przestrzelona klamra szeregowych oddziałów gwardyjskich.
cena wywoławcza: 100 zł

188
PAS OFICERSKI, POLSKA, WZ 36
skóra, mosiądz, szer. 42 mm
cena wywoławcza: 150 zł

189
KLAMRA, POLSKA, XVIII/XIX W.

190
PAS OFICERSKI, POLSKA,
WZ 1936

mosiądz; wym. 64 × 98 mm
skóra, mosiądz, szer. 47/21 mm
Klamra czerniona. Orzeł z okresu króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego przymocowany pięcioma
nitami. W jednym z rogów słabo widoczne punce.

Przy jednym koluszku łańcuszek do podtrzymywania szabli. Koalicyjka późniejsza.

cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 220 zł
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191
CZAPKA ROGATYWKA JEDNEJ
Z ORGANIZACJI KOMBATANCKICH,
L. 20. XX W.
tkanina; wys. otoku 5 cm, bok denka 17 cm
Wykonana z tkaniny czesankowej koloru khaki. Denko
kwadratowe zszyte z czterech pięciobocznych brytów.
Z przodu nałożony na szwach metalowy orzeł śląski
z okresu międzywojennego. Otok z tego samego materiału,
co denko, z nałożonym drugim amarantowym sukiennym
otokiem. Daszek pierwotnie brązowy, u góry czerniony,
okuty mosiężną blachą. Nad daszkiem podpinka z taśmy
metalicznej. Sprzączka metalowa z dwiema przesuwkami.
Całość zamocowana za pomocą dwóch guzików z orłem,
wz 19. Podpinka z prawej strony z niewielkim uszkodzeniem. Potnik płócienny, lakierowany, brązowy. Podszewka
czarna, bawełniana.
cena wywoławcza: 2 000 zł

192
PŁASZCZ, 1 POŁ. XX W.
Płaszcz stylizowany na czamarę z okresu powstania styczniowego. Wykonany z sukna płaszczowego brytyjskiego w odcieniu
zielonym, ocieplany i pikowany wewnątrz. Zapinany na przodzie
za pomocą dziewięciu szamerowań z zielonego sznura. Kołnierz
leżący, obszyty futrem. Podszewka beżowa, bawełniana, taka
sama w rękawach. Na rękawach przyszyte ściągacze, zapinane
na plecione guziki.
cena wywoławcza: 900 zł
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193

194

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

EMBLEMAT CZAPKOWY,
FRANCJA, OK. 1820 R.
mosiądz, 139x103 mm

mosiądz, 100 × 115 mm

Trzeci Regiment Artylerii

cena wywoławcza: 850 zł

cena wywoławcza: 900 zł

195
PAS OFICERA MARYNARKI,
FRANCJA, OK. 1840 R.
mosiądz, dł. 950 mm, szer. 48 mm
cena wywoławcza: 600 zł

196
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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197
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

198
PAS OFICERSKI, FRANCJA,
L. 20. XX W.
skóra, mosiądz, szer. 50 mm; przy
przedniej sprzączce podpięty łańcuszek
do podtrzymywania szabli.
cena wywoławcza: 300 zł

199
HEŁM FRANCUSKI WZ 26
Wykonany z jednego kawałka blachy stalowej
o grubości 0,7 mm, złożony z czerepu, charakterystycznego 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
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200
KULBAKA POLSKA
WZ 1936, KONIEC
LAT 40. XX W.
Kulbaka kawaleryjska, czaprak pod
siodło skórzany, na podbiciu filcowym.
Dwie sakwy oraz strzemiona niklowane.
Kulbaka i sakwy w kilku miejscach sygnowane tłoczonym w skórze, owalnym
stemplem: PZPATIR/Warszawa (Polskie
Zakłady Pasów Artykułów Technicznych
i Rymarskich).
cena wywoławcza: 3 800 zł

201
OSTROGI, AUSTRO-WĘGRY,
TIMISOARA, 1836 R.
srebro pr. 13, masa 70 g
Kabłąk w kształcie strzemienia z ramionami
zakończonymi otworem. Bodziec w postaci okrągłej blaszki ponacinanej promieniście. Na końcu
ramion punca srebra i monogram złotnika F.K.
cena wywoławcza: 600 zł
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202
PROCHOWNICA, EUROPA,
POŁ. XIX W.
róg polerowany, mosiądz, stal, drewno;
240 × 84 mm
cena wywoławcza: 300 zł

203
PROCHOWNICA MYŚLIWSKA –
PODSYPKA, XIX W.
mosiądz, miedź; 170 × 66 mm
cena wywoławcza: 200 zł

204
PROCHOWNICA, EUROPA,
OK. 1850 R.
mosiądz, róg polerowany; 230 × 121 mm
cena wywoławcza: 900 zł
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205
GROT LANCY, FRANCJA,
MODEL 1812
dł. trójgraniastego kolca 133 mm,
dł. z tuleją i wąsami 327 mm
cena wywoławcza: 400 zł

206
LANCA FRANCUSKA
dł. całk. 2830 mm, dł. żelezca 135 mm,
dł. wąsów żelezca 600 mm i 405 mm
Broń drzewcowa z żelezcem – trójrgannym grotem
kłującym u szczytu lancy. Na grocie bita sygnatura:
litera „B” w okręgu oraz cyfra „5”. Trójgranny kolec
przechodzi w krótką tuleję, od której odchodzą
dwa różnej długości wąsy, mocowane do drzewca
śrubami. Na dłuższym wąsie trzy antabki do
mocowania proporczyka. Dolny koniec drzewca
(tylec), dla wzmocnienia, okuty blachą żelazną,
mocowaną na drzewcu dwoma wąsami.

Lance tego typu były na wyposażeniu polskich
formacji w okresie wojen napoleońskich. „Lanca
polska, długości 2,65–2,77 m z drzewcem
jesionowym, żelaznym grotem i okuciem tylca,
z proporcem z reguły amarantowo-białym, w rękach
ułanów i szwoleżerów okryła się sławą w okresie
napoleońskim.” – M. Gradowski, Z. Żygulski jun.
„Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego”, Warszawa 1982, s. 40

cena wywoławcza: 3 200 zł

207
TRĄBKA SYGNAŁOWA –
PUŁKOWA
mosiądz; dł. 453 mm, masa 620 g
Trąbka prawdopodobnie była na stanie 23 Pułku
Ułanów Grodzieńskich, który stacjonował w Postawach. We wrześniu 1939 r. został rozbity pod
Maciejowicami (8–9 IX), odcięty od macierzystej
Wileńskiej Brygady Kawalerii rozpoczął działanie
partyzanckie w Górach Świętokrzyskich. U wylotu
dzwonu nałożona miniatura odznaki 23 PUG,
obok wytłoczony wizerunek orła oraz sygnatura,
prawdopodobnie WP.
cena wywoławcza: 2 800 zł
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208
PATRIOTYCZNY SZTANDAR
TOWARZYSTWA POLSKOKATOLICKIEGO W MEAUX,
PŁN. FRANCJA, L. 20. XX W.
jedwab, haft, złota nić, 113 × 139 cm
Sztandar w kolorze amarantowokremowym.
Z jednej strony centralnie umieszczony haftowany
wizerunek orła w koronie oraz napisy: „NIECH
ŻYJE POLSKA” oraz „TOWARZYSTWO POLSKO-KATOLICKIE W MEAUX”. Po stronie drugiej haftowany
wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis „KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA
NAMI”. Sztandar obszyty metalowymi frędzlami.
Drzewce sztandaru drewniane, dwuczęściowe,
z czterdziestoma mosiężnymi tabliczkami zwierającymi dane fundatorów. Wśród nich znajdują się:
towarzystwa polsko-katolickie w Meaux, Mellun
i Charry oraz indywidualni fundatorzy m. in.
księża S. Patykiewicz, B. Łyszczyński oraz Julian
Unszlicht, który ukończył seminarium duchowne
w Meaux i w roku 1924 został wyświęcony
na kapłana. Był bardzo cenionym kaznodzieją
w skupiskach polskich we Francji. Za zasługi
dla odzyskania wolności rząd polski odznaczył
go Krzyżem Niepodległości. Stan zachowania:
bardzo dobry.
cena wywoławcza: 6 000 zł
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209
PAS KONTUSZOWY, LIPKÓW, l. 1791–1794
Manufaktura Paschalisa Jakubowicza
przędza jedwabna, nić srebrna i srebrna złocona;
dł. 346 cm, szer. 36 cm
Pas lity, czterostronny, sygnowany w narożnikach.
Ornament głowy: po dwa motywy wiązanek
kwiatowych ze środkowym, dużym kwiatem
chryzantemy. Środek: w poprzeczne pólka na
przemian z motywem wici kwiatowej i motywami
medalionów z szelążkami w środku. Obrzeżenia
pionowe i poziome, z motywami wici kwiatowej.
Obwódka w kółeczka. Koloryt: strona prawa: tło
głów, obrzeżeń i pólek z wicią kwiatową czarne,

ornament srebrzystoszary, różowy i błękitny, tło
pólek z medalionami w połowie srebrzystoszare,
w połowie złote, ornament beżowy i błękitny. Strona
lewa: tło głów, obrzeżeń i pólek z wicią roślinną
srebrzystoszare i złote, ornament błękitny, czerwony, różowy i zielony, w pólkach z medalionami
tło jasnofioletowe i złote, ornament w połowie
złoty, w połowie srebrny. Stan zachowania dobry,
przetarcia i rozsnucia przędzy głównie w partii głów.
Lit.: Jadwiga Chruszczyńska, Pasy kontuszowe
z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
1995, s. 18, kat. nr 18–131

cena wywoławcza: 50 000 zł
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210
PAS KONTUSZOWY, SŁUCK, L. 1767–1780
Manufaktura Karola Radziwiłła prowadzona
lub dzierżawiona przez Jana Madżarskiego
przędza jedwabna, nić srebrna i srebrna złocona;
dł. 358 cm, szer. 34 cm
Pas lity, czterostronny. Ornament głowy: dwa
motywy wyrastających z kopczyka ziemi drzewek,
z różnogatunkowymi kwiatami oraz kwiatem
goździka na szczycie. Środek: poprzeczne pólka
różnej szerokości w układzie „abac”: w pólkach „a”
motyw wężyka z rozetkami w zakolach, w pólkach
„b” motywy rozet między stylizowanymi motywami
roślinnymi, w pólkach „c” motyw wici kwiatowej.
Obrzeża pionowe z motywem wici z róż i goździków.
Koloryt: strona prawa: tło głów złote, obrzeżeń i pólek „c” beżowe i czarne, ornament szaroniebieski

i różowy, tło pólek „c” jasnobeżowe, ornament
srebrny, tło pólek „b” w połowie jasnobeżowe,
w połowie czerwone, ornament srebrny. Strona
lewa: tło głów, obrzeżeń i pólek „c” srebrzystoszare,
ornament brązowy, beżowy i jasnoniebieski, tło
pólek „a” srebrzystoszare, ornament jasnobeżowy,
tło pólek „b” w połowie jasnoszare, w połowie
ciemnoszare, ornament jasnobeżowy i czerwony.
Stan zachowania: pas w złym stanie, zwłaszcza
w partii głów – ubytki i przetarcia nici jedwabnych
i metalowych, frędzla doszyta, złota.
Lit.: Jadwiga Chruszczyńska, Pasy kontuszowe
z polskich manufaktur i pracowni w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa
1995, s. 18, kat. nr 40

cena wywoławcza: 34 000 zł
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211
Szpilka z atrybutami militarnymi
Sankt Petersburg, l. 1875–1899
złoto p. 56 (0,585), m. 2,21 g, dł. 35 mm
cena wywoławcza: 2 000 zł

212
SZPILKA PATRIOTYCZNA
metal, emalia biała i czerwona, m. 5,70 g, m. 6 cm
Na owalnej tarczy wizerunek orła w koronie,
poniżej inskrypcja „BOŻE ZBAW POLSKĘ”.
cena wywoławcza: 300 zł

213
SYGNET PATRIOTYCZNY
Z WIZERUNKIEM ORŁA
W KORONIE
srebro, złoto pr. ok. 580, m. 11,34 g

214
SYGNET DAMSKI Z ORŁEM

Wewnątrz obrączki wygrawerowane „Antonia
Bojarska”.

srebro, mosiądz

cena wywoławcza: 1 800 zł

cena wywoławcza: 300 zł
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215
BRANSOLETA
metal złocony, emalia, m. 27,74 g
Ażurowy motyw gałązek dębowych, na które
nałożona miniatura krzyża żelaznego, po bokach
daty „1914” i „1915”. Wewnątrz grawerowane
„M. L. 1.10.1915”.
cena wywoławcza: 600 zł

216
SYGNET AMERYKAŃSKI, XX W.
złoto pr. 375, masa 21,3 g, brylant 0,10 ct, VS/H
cena wywoławcza: 2 800 zł

217
SYGNET Z ORŁEM, POŁ. XX W.
złoto pr. 0,585, onyks, m. 11,2 g
cena wywoławcza: 2 400 zł
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219

218

PIERŚCIONEK PATRIOTYCZNY

SYGNET PATRIOTYCZNY

stal; śr. 16 mm

złoto, stal; śr. 17 mm

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

wewnętrzna część obrączki złota, z grawerowaną
inskrypcją 32. Władysław Zieliński 24/XII 1916,
orzeł w złotej obwódce perełkowej, wokół napis
Departament Wojskowy NKN (?).

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł

220
SYGNET MĘSKI,
PRZED 1939 R.
srebro pr. 800, m. 8,87 g, tworzywo
cena wywoławcza: 250 zł

221
OBRĄCZKA PATRIOTYCZNA
złoto, metal
Wewnętrzna obrączka złota, zewnętrzna
metalowa, z nałożonym złotym orłem oraz
napisem „ (…)/VIII 1914 POLSKIE”.
cena wywoławcza: 1 000 zł
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222
SYGNET, POŁ. XX W.
srebro p. 800, m. 10 g
cena wywoławcza: 150 zł
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223
ODZNAKA OFICERSKA
78 PUŁKU PIECHOTY
BARANOWICZE
tombak srebrzony, emalia; 40 × 40 mm,
nakrętka A. Nagalski; stan średni
cena wywoławcza: 1 300 zł

224
PAMIĄTKOWA ODZNAKA
ŻOŁNIERSKA DYWIZJONU
ARTYLERII KONNEJ
tombak, łączenie dwoma drutami; 40 × 40 mm,
nakrętka B. Grabski; stan odznaki dobry, nakrętka
mocno skorodowana
cena wywoławcza: 500 zł

225
ODZNAKA OFICERSKA
23 PUŁKU UŁANÓW
GRODZIEŃSKICH – POSTAWY
tombak srebrzony, transparentna emalia pomarańczowa; 37 × 37 mm, nakrętka W. Gontarczyk;
stan dobry, mały odprysk emalii na dolnym
proporczyku
cena wywoławcza: 1 300 zł

226
ODZNAKA PAMIĄTKOWA
STOWARZYSZENIA
ARTYLERZYSTÓW, XIX W.
metal, wym. 35 × 40 mm
Odznaka owalna, przedstawiająca bażanta na
skrzyżowanych armatach w otoku z liści dębowych.
U dołu inskrypcja „Artillerie Ver. Elbing u. Umg.”
(Stowarzyszenie Artylerzystów Elbląg).
cena wywoławcza: 1 500 zł
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227
CESARSKI I KRÓLEWSKI ORDER ORŁA BIAŁEGO Z GWIAZDĄ
Firma Eduard, Piotrogród 1917 r.
Order
brąz złocony, m. 85 g, wym. 101 × 60,8 mm;
sygn.: K Эдуард
A w e r s: Order w kształcie dwugłowego orła
ze złotymi głowami i rozpostartymi skrzydłami,
dekorowanymi czarną emalią. Na piersi orła krzyż
maltański zdobiony czerwoną i białą emalią. Między
ramionami krzyża złote płomienie, na zakończeniach
ramion złote kulki. Na krzyżu osadzony jednogłowy
orzeł, prawostronny, z małą, złotą koroną na głowie,
pokryty białą emalią. Powyżej dwa skrzyżowane
miecze i kokarda zdobiona ciemnoniebieską emalią.
R e w e r s: Dwugłowy, złoty orzeł z czarną emalią.
Na piersi orła krzyż łaciński zdobiony biało-czerwoną emalią, ze złotymi promieniami między
ramionami i literą „M” w owalnym medalionie
pośrodku. Wstęga orderowa ciemnoniebieska,
współczesna, odpowiadająca pierwowzorowi,
dł. 77 cm po złożeniu, z uchwytem dewizkowym.
Stan zachowania: ubytki emalii.

Gwiazda
brąz złocony, emalie, m. 68 g, wym. 92 × 92 mm;
sygn.: K Эдуард
Gwiazda ośmioramienna ze skrzyżowanymi dwoma
mieczami. W środkowym medalionie krzyż maltański
zdobiony czerwoną i niebieską emalią, na skrzyżowaniu ramion rozeta, między ramionami złote
płomienie. Wokół krzyża szeroki pas dekorowany
gałązkami liści laurowych na tle ciemnoniebieskiej
emalii. Stan zachowania: bardzo dobry
Order i gwiazda wykonane przez firmę Eduard
z Sankt Petersburga, założoną przez Eduarda
Ditwalda (1868–1910), a po jego śmierci prowadzoną przez żonę i syna Włodimira.
Order Orła Białego jest najstarszym i najwyższym
odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej
Polskiej, nadawanym za wybitne zasługi cywilne
i wojskowe. Został ustanowiony przez króla Augusta II
w roku 1705. Otrzymywali go głównie magnaci,
którzy wsparli króla w wolnej elekcji. Po III rozbiorze
Polski order przestał być nadawany. Ponownie
został ustanowiony w roku 1807 jako najwyższe
odznaczenie Księstwa Warszawskiego i później

Królestwa Polskiego. W roku 1831, po upadku powstania listopadowego, ukazem cara Mikołaja I został
ustanowiony Cesarski i Królewski Order Orła Białego.
Był on nadawany od roku 1831 do upadku caratu
w wyniku rewolucji lutowej w 1917 r. i zachowany,
ze zmianami, przez Rząd Tymczasowy. Nadawany był
bardzo rzadko i zajmował trzecie miejsce w hierarchii
orderów cesarskich. Z dawnego orderu Orła Białego
zachowany został biały orzeł z gwiazdą, ale został
umieszczony na tle dwugłowego orła carskiego
w złotej koronie. Zachowano również stanisławowską
dewizę na gwieździe „Pro Fide, Lege et Rege” („Za
wiarę, prawo i króla”). Order posiadał dwie kategorie:
wojskową i cywilną. W przypadku kategorii wojskowej
ozdobiono order dwoma skrzyżowanymi mieczami
umieszczonymi pod koroną cesarską wieńczącą
odznakę oraz pod medalionem na gwieździe. Rząd
Tymczasowy Rosji (15.03.1917–26.10.1917)
zmienił wygląd orderu. Zamiast korony nad cesarskim
orłem pojawiła się niebieska kokarda, a na gwieździe
motto przypominające króla zastąpiły gałązki laurowe.
Prezentowany na aukcji Cesarski i Królewski Order
Orła Białego z gwiazdą, kategoria wojskowa, wykonane w czasie sprawowania władzy przez Rząd
Tymczasowy, jest wyjątkową rzadkością.

cena wywoławcza: 60 000 zł
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228
ORDER LEGII HONOROWEJ,
FRANCJA
złoto pr. 750, platyna, emalia wielobarwna,
11 szt. szmaragdów, 12 szt. diamentów w szlifie
ósemkowym, 5 rozet diamentowych, m. brutto
31,13 g
Komplet: order, miniatura, przypinka do klapy,
oryginalne etui.
cena wywoławcza: 4 500 zł
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229
GWIAZDA KRZYŻA WIELKIEGO
ORDERU VIRTUTI MILITARI,
L. 40.
srebro, złoto, emalia czarna, biała i zielona, 99 mm
Awers: okrągły medalion z wizerunkiem orła
pokrytego białą emalią. Orzeł w podwójnym otoku:
wewnętrzny – czarna emalia ze złotą dewizą
„HONOR I OJCZYZNA”, zewnętrzny – ze złotym
ornamentem na tle zielonej emalii. Rewers gładki
ze srebrną szpilą zapięcia. W środku umieszczona
owalna plakietka z sygnaturą producenta „SPINKS
& SON LTD”.
cena wywoławcza: 6 000 zł

230
KRZYŻ WIELKI ORDERU
ODRODZENIA POLSKI
Z GWIAZDĄ, PO 1952 R.
srebro złocone, emalia biała, czerwona, granatowa,
krzyż 68 × 68 mm, gwiazda 75 mm, szer. szarfy
100 mm
Krzyż awers: biały orzeł na czerwonym tle,
wokół niebieski otok z dewizą orderu „Polonia
Restituta”, ramiona białe. Rewers: na czerwonym
tle rok „1918” – rok odrodzenia Polski. Gwiazda
awers: okrągły medalion za złotym monogramem
wiązanym „RP” na białym tle. Całość z niebieskim
otokiem i złoconą dewizą „Polonia Restituta”.
Rewers gładki, ze złoconą szpilką zapięcia.
W środku umieszczona owalna plakietka ze
znakiem producenta – „SPINKS & SON LTD”.
cena wywoławcza: 1 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4

137

231

232

PLAKIETA HERBOWA

EMBLEMAT CZAPKOWY,
WŁOCHY, XIX/XX W.

mosiądz; 134 × 90 mm
Plakieta przedstawiająca kartusz herbowy z wizerunkiem jednego z wariantów herbu królewskiego
Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dynastii
Wazów. W tarczy herbowej w polu pierwszym
i czwartym godło Polski (orzeł w koronie), w polu
drugim i trzecim godło Litwy, tzw. Pogoń Litewska
(rycerz z mieczem na koniu). W polu środkowym
– godło Wazów (tzw. snopek Wazów). Kartusz
otoczony łańcuchem Orderowym Orderu Złotego
Runa.

mosiądz, 75 × 60 mm
cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 300 zł

234
233
ORZEŁ ZE SZTANDARU,
OK. 1918 R.

PLAKIETA W KSZTAŁCIE ORŁA
mosiądz patynowany; 216 × 127 mm

brąz cyzelowany, 145 × 115 mm

Plastyczne przedstawienie orła w koronie:
na odwrocie skrzydeł nieruchome koluszka
do zamocowania łańcuszka.

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 600 zł
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235
PLAKIETA Z PORTRETEM
MARSZAŁKA FÓZEFA
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,
statuetki, portrety oraz projekty dla przemysłu metalowego. W latach 1925–1939 był kierownikiem
artystycznym 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.

236
MEDAL PAMIĄTKOWY BITWY
mosiądz, sygn. PINCHES-LONDON; śr. 39 mm
cena wywoławcza: 250 zł

cena wywoławcza: 1 800 zł

237
ZESTAW EMBLEMATÓW,
FRANCJA, L. 1850–1870
5 emblematów różnych formacji wojskowych,
dodatkowo trzewik do pochwy oprawionej w skórę
cena wywoławcza: 350 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4
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238
PATRIOTYCZNA FIGURA ORŁA,
II RZECZPOSPOLITA
brąz, marmur, wys. ok. 29 cm, wym. podstawy
14 × 12,5 × 12,5 cm
Figura orła wzbijającego się do lotu, z miniaturką
orderu Virtuti Militari w dziobie. Podstawa z czarnego marmuru, kwadratowa, stanowiąca wysoki
cokół. Na przedniej ścianie, na tle sztandarów,
osadzona odznaka pamiątkowa „Orlęta Obrońcom
Kresów Wschodnich, 1919” w kształcie krzyża,
złożonego z czterech stylizowanych orłów opartych
na tarczy z herbem Lwowa, wokół którego napis
„OBROŃCOM KRESÓW WSCHODNICH 1919”.
Niżej wstęga z napisem „SEMPER FIDELIS”.
Powyżej cokołu panoplia z centralnie umieszczoną
tarcza herbową Lwowa.
cena wywoławcza: 5 500 zł

239
FIGURA ORŁA NA KULI,
FRANCJA, XIX W.
drewno złocone, podstawa marmur,
wys. całk. 30 cm, wys. podstawy 11,5 cm
po konserwacji
cena wywoławcza: 4 800 zł
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240
LASKA IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO
metal oksydowany, złoto, dł. 84,8 cm
Laska na całej powierzchni dekorowana inkrustacją ze złota wysokiej próby. Bogata dekoracja
ornamentalna o charakterze eklektycznym pokrywa
w całości uchwyt oraz górną część laski. Część
środkowa owinięta jest spiralnie wicią roślinną,
utworzoną ze stylizowanych liści akantu. Stan
zachowania: niewielkie ubytki inkrustacji.
Sopocki Dom Aukcyjny jest w posiadaniu
dokumentu potwierdzającego autentyczność
pochodzenia.
cena wywoławcza: 18 000 zł

241
MISA Z DEDYKACJĄ
DLA IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO I JEGO ŻONY
Tiffany & Co, USA, l. 30. XX w.
srebro p. 925 (sterling), m. 710 g, wys. 10,5 cm,
śred. 23 cm
Misa okrągła na niewysokim cokole, brzusiec
gładki. Według pierwowzoru wykonanego przez bostońskiego złotnika Josepha Conyersa z ok. 1700
roku. Na spodzie znaki firmowe oraz grawerowana
dedykacja dla Ignacego Paderewskiego i jego żony
Heleny od chirurga Theodora Dunhama II z Nowego Jorku i jego żony Josephiny Balestier Dunham:
TIFFANY & Co/19750 MAKERS 10770/STERLING
SILVER/925–1000/Ignace Jan Paderewski/and/
Helena Paderewska/from/Theodore Dunham/and/
Josephine Balestier Dunham/with devotion and
love everlasting/REPRODUCTION/ORYGINAL BY/
JOSEPH CONYERS/BOSTON/ABOUT 1700.
Stan zachowania: bardzo dobry. Sopocki Dom
Aukcyjny jest w posiadaniu dokumentu potwierdzającego autentyczność pochodzenia.
cena wywoławcza: 14 000 zł
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141

242
POPIERSIE
FRYDERYKA II WIELKIEGO
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach,
l. 1933–1936
kamionka, glina, częściowo szkliwiona; wys.
45 cm, szer. 31 cm, śred. podstawy 20 cm; na
spodzie znak wytwórni oraz cyfry „628” i „V” lub
„VI”; na plecach figury owalny stempel z orłem
pruskim i napisem w otoku: „GIPS FORMEN
DER SKULPTUR MUSTER. BERLIN 02”, poniżej
napisu wyryta liczba „3254”; stan zachowania:
po konserwacji
cena wywoławcza: 2 400 zł

243
POPIERSIE
CESARZA WILHELMA II
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach,
przed 1910 r., proj. Ludwig Menzel
terakota, glina, częściowo szkliwiona; wys. 40 cm,
szer. 33 cm, podstawa 16,5 × 13,5 cm
na stopie odciśnięty stempel wytwórni; stan
zachowania: po konserwacji
cena wywoławcza: 2 400 zł

142

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

244
PLAKIETA Z PORTRETEM
FRYDERYKA II WIELKIEGO
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach,
1910 r.
glina szkliwiona, polerowana, malowana, Paul
Heydel wg Wilhelma Camphausena; sygn. po prawej: „PAUL HEYDEL/1910” wym. 68 × 48,5 cm
cena wywoławcza: 22 000 zł

245
WAZA Z PORTRETEM
FRYDERYKA II WIELKIEGO
Waza z portretem Fryderyka Wielkiego
KPM Berlin, pocz. XIX w.
porcelana, szkliwo białe i kobaltowe, złocenia,
dekoracja techniką en grisaille; wys. 34 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł
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247
POPIERSIE
ADAMA MICKIEWICZA,
POCZ. XX W.

246
PRZYCISK DO PAPIERU, XX W.
mosiądz, stal, miedź, wym. 5,6 × 9,2 cm
przycisk w postaci naboju osadzonego
na prostokątnej płycie

wg rzeźby Bolesława Jeziorańskiego
(1867–1920)
metal patynowany, wys. 13,5 cm,
śred. podstawy 6,5 cm
cena wywoławcza: 120 zł

cena wywoławcza: 100 zł

248
POPIELNICZKA
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach,
1940 r.
glina; w lustrze wyobrażenie wybuchającej
bomby, nad nią data „1940”, pod spodem „A.
R. 21–51” (Artillerie Regiment), na otoku nazwy
krain z linii Maginota; na spodzie znak wytwórni
i cyfra rzymska „IV”; wys. 3,5 cm, śred. 20,7 cm
cena wywoławcza: 1 000 zł

249
MARYNISTYCZNY POSTUMENT
NA ZEGAREK KIESZONKOWY,
L. 20.–30. XX W.
drewno marmoryzowane, biały metal,
wys. 17 cm, śred. podstawy 12,4 cm
cena wywoławcza: 200 zł
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STATYW NA ZAPAŁKI,
OK. 1930 R.
brąz patynowany, wys. 115 mm
Uchwyt z godłem Polski
i wizerunkiem Józefa Piłsudskiego.
cena wywoławcza: 450 zł
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251
RYNGRAF, 1937 R.
mosiądz srebrzony, wym. 54 × 48 mm
Ryngraf w kształcie traczy herbowej z wizerunkiem
Matki Boskiej Częstochowskiej na tle orła w koronie i sztandarów. Na rewersie napis: „PAMIĄTKA
PROMOCYI NA PODPORUCZNIKÓW – OSTRÓW
MAZOWIECKA 15.X.1937”, sygn. „WG” (Wiktor
Gontarczyk, brązownik i grawer 1882–1948).
cena wywoławcza: 500 zł

252
PLAKIETA ROKITNO, 1917 R.
brąz, wym. 32 × 51 mm
Plakieta przedstawia szarżę ułanów, po prawej
stronie napis „Rokitna 13.VI.1915”, sygn. u dołu:
„WS. Wiśniewski” (Wincenty Stefan Wiśniewski
1883–1945). Autor wykonał plakietę w drugą
rocznicę bitwy.
cena wywoławcza: 550 zł

254
253
FIGURA ORŁA, XX W.

PATERA PAMIĄTKOWA,
NIEMCY, L. 1930–1932

metal patynowany, podstawa marmur,
wys. 345 mm, podstawa 145 × 145 mm

srebro p. 0, 835, m. 320 g, wym. 30 × 21 cm
na kołnierzu monogram wiązany „RAAR” oraz daty
„IV.3” i „1.4.30-31.5.32”, w lustrze grawerowane
podpisy oficerów

cena wywoławcza: 250 zł

cena wywoławcza: 850 zł

AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4

145

255
KOMPAS WOJSKOWY
cena wywoławcza: 200 zł

256
LUNETA SNAJPERSKA
stal, mosiądz, szkło, dł. 282 mm
Na osłonie grawerowane: litera „C”, poniżej
„D.R.G.M./Dr.W.GERARD/OPTISCHE
ANSTALT/CHARLOTTENBURG”. Na
grzbiecie lunety, na podstawie przyrządu
ustawczego, wybity numer „9230”. Na
przedniej podstawie mocującej lunetę z lufą
wybity znak. Oryginalne, szkórzane etui.
cena wywoławcza: 1 400 zł

257
BUDZIK OFICERA
WEHRMACHTU W ETUI
cena wywoławcza: 350 zł

258
MASZYNKA SPIRYTUSOWA
wym. 130 × 130 × 82 mm
cena wywoławcza: 180 zł
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259
CYRKIEL PROPORCJONALNY,
PARYŻ L. 1730–1760
mosiądz; dł. 16,8 cm, szer. 3 cm;
sygn. przy zawiasie: Pre Lee Maire/Paris
Pierre Maire II, działający w Paryżu w latach 1730–
1760, był znanym twórcą zegarów słonecznych
oraz przyrządów astronomicznych i naukowych.
Za twórcę cyrkla proporcjonalnego uznaje się
Galileusza, który w roku 1595 skonstruował cyrkiel
geometryczno-wojskowy. Przyrząd szybko zdobył
popularność i był modyfikowany przez twórców
z całej Europy. Zmniejszono też jego wielkość,
tak że w XVIII w. mieścił się w kieszeni. Był to
instrument wykorzystywany w wielu dziedzinach:
architekturze, miernictwie, kartografii, astronomii,
a także wojskowości do określania ilości prochu
potrzebnego przy wystrzeliwaniu pocisku danego
kalibru (wg Multimedialna Baza Danych Muzeum
Uniwersytetu Wrocławskiego). Prezentowany na
aukcji cyrkiel proporcjonalny jest rzadkością na
rynku antykwarycznym.
cena wywoławcza: 900 zł

260
ZEGAR SŁONECZNY POZIOMY
Z ARMATKĄ POŁUDNIOWĄ,
FRANCJA XVIII W.
mosiądz, szkło, podstawa marmur; śr. 20 cm
Na podstawie współrzędne geograficzne Paryża
48’50’13’’
cena wywoławcza: 4 800 zł
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261
DAGEROTYP, OK. 1861–1865
Zdjęcie żołnierza z okresu wojny secesyjnej w USA
wym. 50 × 36 mm, ramka, etui.
cena wywoławcza: 650 zł

262
PAMIĄTKOWY TALERZ REGIMENTOWY,
MIŚNIA, L. 1924–1934
porcelana biała, malowana kobaltem podszkliwnie; śr. 25,5 cm
W lustrze monogram wiązany AR pod koroną i napis: 2.K.S.HUS.
RGT.NR.19/1791–1919 (2 Królewski Saksoński Regiment Huzarów nr 19, utworzony w 1791 r.), w otoczeniu wieńca z liści
laurowych.
cena wywoławcza: 350 zł

263
KASETKA GEN. JÓZEFA RYBAKA
mosiądz; 17 × 24 × 6,5 cm
Na zewnętrznej stronie dna kasety do przechowywania kart, wybita
punca warsztatu rzemieślniczego; na wieku kasety wygrawerowany napis
D.O.K.IX – 15.VIII.1924 (Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX w Brześciu
nad Bugiem). W okresie międzywojennym Polska posiadała dziesięć
D. O. K. Dowództwo Okręgu Korpusu Nr IX mieściło się w Brześciu nad
Bugiem. Nazywane był również „Poleskim Korpusem”, „Brzeskim 9.
Okręgiem Wojskowym” lub „Nr 9 na Polesiu”. W 1935 r. na bazie D. O.
K. IX sformowano Dowództwo Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”,
którą dowodził do 1939 r. gen. Franciszek Kleeberg. Dn. 19 lipca 1924 r.
gen Józef Rybak został mianowany dowódcą D. O. K. IX.; po niecałym
miesiącu 15 sierpnia 1924 r. otrzymał nominację na generała dywizji.
Jest zatem wielce prawdopodobne, że kasetka była własnością gen.
Józefa Rybaka, który otrzymał ją w prezencie od podwładnych D. O. K.
IX, z okazji awansu na generała dywizji. Gen. Józef Rybak (1882–1953)
przeszedł do Wojska Polskiego w randze pułkownika z armii Cesarstwa
Austro-Węgierskiego i był cenionym za poziom wykształcenia wojskowego,
zdolności i czyny wojenne.
cena wywoławcza: 1 300 zł
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PAMIĄTKOWY TALERZ REGIMENTOWY,
MIŚNIA L. 1924–1934
porcelana biała, malowana kobaltem podszkliwnie; śr. 25,5 cm
W lustrze monogram wiązany FAR (Friedrich August Rex) – Friedricha Augusta III, króla Saksonii (ur. 1865, zm. 1932), pod koroną,
w otoczeniu wieńca z liści laurowych, u dołu napis K.S.LEIB-GREN.-R.100, nad nim daty 1670–1920 (Królewsko-Saksoński
Przyboczny Regiment Grenadierów nr 100, utworzony w 1670 r.).
cena wywoławcza: 350 zł
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265
TŁOK PIECZĘTNY Z HERBEM
brąz, mosiądz, wys. 11,5 cm
uchwyt w kształcie żaby na pniu drzewa,
sygn. „FREMIET” i nr „557”
Herb rodziny Pusłowskich herbu Szeliga
Emanuel Fremiet – wybitny rzeźbiarz francuski,
siostrzeniec i uczeń Augusta Rodina, twórca
monumentalnych pomników konnych (pomnik
Joanny d`Arc w Paryżu) i rzeźb zwierząt.
cena wywoławcza: 1 800 zł

266
TŁOK PIECZĘTNY Z HERBEM,
XIX/XX W.
kryształ górski szlifowany, fasetowany,
grawerowany, wys. 7,2 cm
Odmiana herbu Nałęcz, przysługująca
rodzinie Kunowskich
cena wywoławcza: 1 800 zł

267
TŁOK PIECZĘTNY
Z HERBEM PORAJ
mosiądz, zielone tworzywo, wys. 8 cm;
monogram „M.T.”
cena wywoławcza: 250 zł
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268
RACHUNEK
OPŁACONYZNACZKIEM
FISKALNYM I KORPUSU
GEN. DOWBORA MUŚNICKIEGO
dołączony fotoatest
cena wywoławcza: 1 800 zł

269
TELEGRAM ZE SZTABU
GENERALNEGO WOJSKA
POLSKIEGO DO DOWÓDZTWA
6 ARMII
dołączony fotoatest
cena wywoławcza: 2 400 zł

270
CZEK INBLANCO FABRYKI
GABRIELA BOROWSKIEGO
ORAZ BLANKIET WYDAWNICTWA
ŻOŁNIERZA LEGIONÓW I P.O.W.
cena wywoławcza: 250 zł
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271
BONY GETTA ŁÓDZKIEGO Z CZASÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ
blok 6 × 10 fenigów, Łódź 15 V 1944
Postableitung des Aeltesten der Juden Witzmannstadt – Getto
Papier biały. W miejscu numeru litera „A”. Bez odcisku faksymilowego.
Perforowane. Stopień rzadkości określono na R8 w skali R0-R8. Cena
określona na ca. cena amatorska. Gwarancja-Lechosław Schmutz.
Opis według: Tadeusz Jabłoński, Katalog Papierowych Pieniędzy
Polskich i Używanych Na Ziemiach Poskich 1794–1965, s. 319
cena wywoławcza: 10 000 zł

272
KARTY POCHÓWKÓW OFICERÓW
WEHRMACHTU Z OKRESU WALK
O WYZWOLENIE GDAŃSKA I OKOLIC
ponad 500 sztuk, każda karta o wym. 15 × 21 cm
Każda karta zawiera następujące informacje dotyczące pochowanych
oficerów: jednostka wojskowa, miejsce pochówku z dokładnym
określeniem numeru kwatery i grobu, nazwisko i imię, stopień
wojskowy, data i miejsce urodzenia, data i miejsce śmierci, numer
identyfikacyjny, adres rodziny, przyczyna śmierci, numer i data
pochówku. Duża część kart posiada prawie wszystkie rubryki
wypełnione, inne tylko częściowo. Około 30 kart to ofiary nalotu
lotniczego w dniu 27.01.1945 roku.
Gdański cmentarz Srebrzysko został otwarty w 1924 r. Po wybuchu
II wojny światowej chowano na cmentarzu głównie żołnierzy Wehrmachtu i innych formacji. Pochówki początkowo nie były liczne,
po 1943 było ich więcej.
cena wywoławcza: 1 800 zł
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273
LIST GRATULACYJNY
Z OKAZJI 40-LECIA SŁUŻBY
PAŃSTWOWEJ
Nadany przez prezydenta Rzeszy,
Berlin 1.06.1932.
cena wywoławcza: 350 zł

274
HONOROWA ODZNAKA
NIEMIECKIEJ MATKI 3. KLASY
Odznaka z dyplomem nadania dla Rosy Kaiser
w imieniu ludu niemieckiego, Berlin 21.05.1939.
cena wywoławcza: 350 zł

275
TELEGRAMY
OKOLICZNOŚCIOWE
Zbiór różnych ozdobnych telegramów
z lat 1909, 1914, 1915 i 1931.
cena wywoławcza: 1 400 zł

276
10 POCZTÓWEK KOSZAR
WOJSKOWYCH, ELBLĄG
cena wywoławcza: 500 zł
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S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

277
ŻETON O NOMINALE 10 GR
Spółdzielnia Marynarki Wojennej Gdynia
cena wywoławcza: 300 zł

278
ŻETON O NOMINALE 20 GR
50. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych, Spółdzielnia Kowel
cena wywoławcza: 100 zł

281

279

ZESTAW MEDALI, POCZET
KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH
WEDŁUG JANA MATEJKI

MONETA O NOMINALE 1 ZŁ
66. Pułk Piechoty Kaszubskiej – Spółdzielnia
Wojskowa Grudziądz, l. 1928–1936

18 sztuk, srebro pr. 925, masa 170,35 g

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 500 zł

280
MONETA
O NOMINALE 1 ZŁ
10. Pułk Piechoty – Spółdzielnia
Wojskowa Łowicz, l. 1922–1936
cena wywoławcza: 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 4

282
TAJEMNICZY KARTON
cena wywoławcza: 1 000 zł
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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.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
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 wystawiamy
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 pochodzenia, 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 wytworzone 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 wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu
poprzedzającym dzień aukcji.
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 zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.

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 informacjami 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 możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 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 telefonicznych, 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 aukcji, 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 przedstawioną 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 postąpienia 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 wyznaczonego 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 obciążony 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 umożliwiające 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 wyspecjalizowaną 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.

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.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA 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 dopuszczenia 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 potwierdzający 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 licytacji”, 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 przypadku 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 dostarczone 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 odpowiedzialność 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 aukcjonera, 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 dodatkowe
wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5%
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25%
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
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 MasterCard, 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 kupującego. 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 zaakceptowaniem 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.
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 pozyskuje bezpośrednio od
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89,
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym 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 odpowiedzialności 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 zmianami 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, przebieg 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 wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
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Gdańsk, 13 kwietnia 2019 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 do godziny 12
w dniu aukcji. 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) z apoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________ 
Imię i nazwisko									

________________________
data, podpis

5) w
 yrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki
Dom Aukcyjny.

_________________________________ 
Imię i nazwisko									

________________________
data, podpis

BIBLIOGRAFIA
Bezdek Richard H., German Swords and Sword Makers. Edged
Weapon Makers from the 14th to the 20th Centuries, Paladin Press,
Boulder Colorado 2000
Bilnik Tadeusz, Gaponik Tadeusz, Szable rosyjskie w Wojsku Polskim,
Agencja Mediów Lokalnych Medial, Katowice 2016
Bilnik Tadeusz, Gaponik Tadeusz, Szaszki rosyjskie w Wojsku
Polskim, Agencja Mediów Lokalnych Medial, Katowice 2016
Blondieau Christian, Sabres français 1680–1814: l’ancien-régime,
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