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Fragment panoramy Berezyna jako Escadron sacrè, wieś Brylowa (1896).
Źródło: K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982

Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Postój pod wsią Brylowa – fragment Panoramy Berezyna,
olej, płótno, 148 × 126 cm
sygn. p. d.: Wojciech Kossak
Reprodukowany:
– K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982,
il. 61, [fragment panoramy Berezyna]
jako Escadron sacrè, wieś Brylowa (1896)
Literatura:
– K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982
– W. Kossak, Wspomnienia, oprac. K. Olszański,
Warszawa 1973
Prezentowane w katalogu płótno stanowi fragment
kompozycji wyciętej z panoramy Berezyna, nad
którą Kossak pracował w latach 1894–1896 wraz
z Fałatem, Pułaskim, Wywiórskim, Stanisławskim
oraz Piotrowskim. Dokumentować miała historię
odwrotu Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy,
a dokładniej moment bitwy nad Berezyną, która
odbyła się w między 26 a 29 listopada 1812 roku.
Artysta w swoich wspomnieniach poświęca dużo
miejsca okolicznościom zawiązania współpracy
z Fałatem przy drugiej w swojej karierze panoramie: „Gdy na Wystawie Krajowej we Lwowie
„Racławice”, rozgrzewając serca i wywołując
entuzjazm, wykazały, co potrafię na tym polu,
zaproponował mi Fałat, abym z nim do spółki,
w Berlinie, gdzie on już łaską cesarza Wilhelma się
cieszył, wykonał panoramę na tle ogólnoświatowym.
Wybraliśmy Berezynę, mnie dającą pole figuralne
najbogatsze, jakie wymarzyć sobie można, Fałatowi
zaś śniegi, które tak rozumie i doskonale maluje.
(…) Zostawiając Fałatowi zajęcie się budynkiem
i stroną techniczno-przygotowawczą, pojechałem
na Litwę poznać brzegi Berezyny. Towarzyszyli mi:
Wywiórski i Pułaski. Przedtem jednak zwróciłem się

1896 r.

do archiwum Ministerstwa Wojny w Wiedniu z prośbą o użyczenie mi wszystkich dzieł traktujących
specjalnie o kampanii roku 1812. (…) Zapoznałem
się z tematem jak najdokładniej, będąc tylko za
kompozycję figuralną sam odpowiedzialny, bo Fałat
tylko pejzaż i jeden most sobie wybrał. Zdecydowałem się z tej trzydniowej tragedii dziejowej wybrać
dzień drugi i drugą godzinę po południu. Szło więc
teraz o to, aby stanąwszy na terenie wybrać miejsce,
z którego publiczność ma oglądać panoramę i aby
na każdym punkcie widnokręgu działo się to, co
w rzeczywistości dnia tego się działo. (W. Kossak,
Wspomnienia, oprac. K. Olszański, Warszawa
1973, s. 103–104).”
Prace nad panoramą poprzedziło sporządzenie
czterech wstępnych szkiców kompozycyjnych,
każdy o wymiarach 120 × 300 cm, przeniesionych
później w częściowo zmodyfikowanym wariancie
na płótno w formacie 1500 × 12000 cm – analogicznym jak w przypadku Panoramy Racławickiej.
Według ustaleń, całość kompozycji figuralnej
leżała po stronie Kossaka, którego wspomagał jego
kuzyn Pułaski, pejzażem oraz obozem maruderów
w Studziance i mostem pieszych zajmował się
Fałat przy asyście Wywiórskiego, Stanisławskiego
i Piotrowskiego. Zachował się interesujący przekaz
artystki Pii Górskiej, odsłaniający metody pracy nad
„Berezyną”: „Kilku dobrych polskich malarzy zebrało
się w tym mieście pod batutą batalisty Wojciecha
Kossaka i rozpoczęło malować z wrodzoną sobie werwą kulisty obraz, przedstawiający słynne przejście
Berezyny (…) Byli wszyscy w trakcie malowania,
przejęci, zapaprani farbami, weseli i pełni pomysłów
(…) Widok był przedziwny! Wszędzie drabiny, paki,
rusztowania, tu walające się pędzle szerokości dłoni,
tam miski napełnione cieczą różnorodnych farb,

a przy nich kartki z napisami: „śnieg w cieniu”,
„niebo”, „most”, „horyzont”, „lasek” (…) Wszędzie
malowanie na metry wedle oznaczonych próbek,
praca zaplanowana, fabrykowanie przestrzeni
i optycznych złudzeń (…) wszystko plastyczne
i żywe (…) Bawił mnie widok pierwszego planu, na
którym nie mogłam w żaden sposób poznać, który
wóz jest malowany na płótnie, a który prawdziwy
i z drzewa (P. Górska, Paleta i pióro, Kraków 1956,
s. 179).”
Panorama powstała w Berlinie w budynku przy
Herwarthstrasse 4, a prace nad nią trwały 16 miesięcy. Ukończone dzieło zostało po raz pierwszy
udostępnione szerszej publiczności w kwietniu
1896 roku. Następnie panorama była eksponowana
w Warszawie (1898), Kijowie (1900) oraz Moskwie
(1901). Mimo odniesionego sukcesu i pochlebnej
oceny cesarza Wilhelma, który osobiście zjawił
się w pracowni, żeby obejrzeć panoramę jeszcze
w trakcie prowadzenia prac, nie udało się płótna
sprzedać, mimo początkowych nadziei związanych
z transakcją po stronie Stanów Zjednoczonych.
Początkowo płótno było przechowywane w zwoju
w dwóch skrzyniach w Krakowie. W 1907 r. Kossak
podjął decyzję o pocięciu panoramy na kilkanaście
części, przemalowując niektóre partie pejzażowe
Fałata i sprzedając powstałe w ten sposób obrazy
pod swoim nazwiskiem. Oferowany na aukcji obraz
został wycięty z większego fragmentu panoramy,
przedstawiającego Święty Szwadron (l’Escadron
sacré), specjalną jednostkę, powstałą wyłącznie
z oficerów kawalerii, pod wsią Brylowa. Praca
stanowi unikatowy dokument, cenny ślad po
panoramie Berezyna i nie pozwala zapomnieć
o wyjątkowej historii, opowiadającej o współpracy
wybitnych malarzy nad monumentalnym dziełem.

cena wywoławcza: 110 000 zł
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2
Ignacy Zygmuntowicz
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Na patrolu
olej, płótno, 63 × 109 cm
sygn. p. d.: Zygmuntowicz
cena wywoławcza: 25 000 zł
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3
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 Kraków)

Odpoczynek przy ognisku –
epizod z wojen napoleońskich,
1938 r.

olej, tektura, 68,5 × 97 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1938
cena wywoławcza: 44 000 zł •
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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4
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Bateria konna na pozycję
olej, płótno, 65 × 116 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak
Obraz przedstawia sześciokonny zaprzęg
w galopie eskortowany przez oddział ułanów.
Namalowany impastowo, z rozmachem, może
być wcześniejszą wersją dużego obrazu o wym.
160 × 300 cm, który Wojciech Kossak namalował na zamówienie ministra Józefa Becka,
o czym pisał w liście do żony. Ten wielkoformatowy obraz początkowo znajdował się w warszawskiej pracowni artysty w hotelu Bristol, a w roku
1941 został sprzedany prywatnemu nabywcy.
Znany jest z reprodukcji w albumie Kazimierza
Olszańskiego (K. Olszański Wojciech Kossak,
Ossolineum, 1982; il. 204, str. 60). W roku
2014 obraz został nabyty przez Muzeum Wojska
Polskiego w Warszawie.
cena wywoławcza: 44 000 zł
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5
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Pogoń ułanów
za bolszewikami,

1936 r.

olej, płyta, 32,5 × 76 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1936
Obraz przedstawia na pierwszym planie dwóch
ułanów z lancami w dłoniach, przeskakujących
w pełnym galopie murek. Po prawej stronie
spalona chata. Na drugim, po lewej, grupa trzech
uciekających jeźdźców.
cena wywoławcza: 17 000 zł •
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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6
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Beliniak – sygnalista,

1917 r.

akwarela, papier, 32,5 × 27 cm
w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Z. Rozwadowski 1917
cena wywoławcza: 7 800 zł •

7
Eugeniusz Pierzyński
(2 poł. XX w.)

Ułan Księstwa Warszawskiego
na koniu, 1992 r.
olej, sklejka, 33 × 27 cm
sygn. i dat. l. d.: E Pierzyński 1992
cena wywoławcza: 900 zł •
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8
Jan Rosen
(1854 Warszawa – 1936 tamże)

Ułan z jeńcem
akwarela, gwasz, papier, 31 × 25,5 cm
w św. passe-partout
sygn. p. d.: J. Rosen
Obraz przedstawia ułana z czasu Księstwa Warszawskiego prowadzącego do niewoli gwardzistę
Cesarstwa Rosyjskiego.
cena wywoławcza: 20 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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9
Artysta
nieokreślony
(XIX w.)

Scena
batalistyczna
w górach
akwarela, papier,
18,5 × 24,7 cm
sygn. p. d.: AO
cena wywoławcza:
1 800 zł

10
Jean Pierre
Marie Jazet
(1788–1871)

Książę Orleanu
przyjmuje paradę
huzarów
akwaforta, akwatinta barwiona, papier, 58 × 73 cm
w św. passe-partout
sygn. l. d. na płycie: H. Verner oraz p. d.: Jazet sculp
Kompozycja według obrazu
Horacego Verneta, przedstawia Króla Francji Ludwika
Filipa I jako Księcia Orleanu
ze świtą, przyjmującego
paradę regimentu huzarów.
cena wywoławcza: 600 zł
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11
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Huzarzy w stajni
olej, płótno dublowane,
115 × 99,5 cm, niesygnowany
Obraz przedstawia grupę huzarów, przygotowujących konie do wyjazdu w okazałej stajni.
Na pierwszym planie jeden z huzarów zajmuje
się zaciąganiem popręgu, drugi wkłada karabin
do futerału przy siodle.
cena wywoławcza: 18 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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12
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan pojący konia
olej, tektura, 29 × 38,5 cm
sygn. śr. d.: Jerzy Kossak
cena wywoławcza: 9 500 zł •
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13
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Spotkanie przy młynie,

1927 r.

olej, płótno, 75 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1927
Obraz przedstawia ułana rozmawiającego z wiejską
dziewczyną. Obok scen historycznych, batalistycznych i portretów sceny rodzajowe były częstym

motywem w twórczości Wojciecha Kossaka, zwłaszcza w późnym okresie. Przedstawiał zazwyczaj flirt
żołnierzy z napotkanymi dziewczynami na wsi.
Prezentowany na aukcji obraz jest wyjątkowy ze
względu na duży format i bardzo wysoki poziom
artystyczny.

cena wywoławcza: 65 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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14
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Portret oficera 13 Pułku
Ułanów Wileńskich
olej, płótno naklejone na tekturę, 37 × 27,5 cm
cena wywoławcza: 850 zł

15
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Portret barona von Deichmann,
oficera huzarów regimentu
König Wilhelm I,
1948 r.

pastel, tektura,
58 × 48 cm
sygn. i dat. p. d.: Talitha Erk 1948
opis. l. d.: Baron von Deichmann
cena wywoławcza: 1 800 zł
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16
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Portret Tadeusza Kościuszki
w sukmanie
olej, płótno, 74,5 × 62 cm
Malowany według niezachowanego obrazu
autorstwa Józefa Grassiego.
cena wywoławcza: 1 200 zł

17
Władysław
Leszczyński
(1852–1916)

Para portretów:
Ks. Józef
Poniatowski
i Tadeusz
Kościuszko
akwarela, gwasz, papier,
16,6 × 13,7 cm każdy,
wspólna oprawa
sygn. p. d.:
W. Leszczyński
cena wywoławcza:
4 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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18
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 r. Grudziądz)

Patrol wojskowy,

2019 r.

olej, płótno, 40 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Aniszewski 2019
cena wywoławcza: 1 500 zł

19
Zenon
Aniszewski
(ur. 1948 r.
Grudziądz)

Partol ułanów,
2019 r.

olej, płótno, 62 × 90
sygn. i dat. p. d.:
Aniszewski 2019
cena wywoławcza:
1 900 zł
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20
Władysław Karol Szerner
(1870 Szebenice – 1936 tamże)

Patrol kozacki
olej, deska, 50 × 39,5 cm
sygn. l. d.: Władysław Szerner jun.
cena wywoławcza: 18 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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21
Jan Rosen
(1854 Warszawa – 1936 tamże)

Przegląd Kawaleryi przed Wielkim Księciem Konstantym
na Placu Saskim w Warszawie, 1889 r.
Według obrazu artysty z l. 1886–1888; chromolitografia barwna, papier, 59 × 87 w św. ramy,
poniżej kompozycji tytuł oraz napis „Towarzystwo
Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim Członkom
swoim za rok 1889”.

Obraz Jana Rosena pokazujący przegląd polskiej
kawalerii Królestwa Kongresowego został zakupiony
przez cara Aleksandra III i zapoczątkował karierę
artysty jako nadwornego malarza.

cena wywoławcza: 3 000 zł

22
Karol Kossak
(1896 Lwów –
1975 Ciechocinek)

Kawalerzysta
akwarela, papier,
21,5 × 33 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: K. Kossak
cena wywoławcza:
1 400 zł •
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23
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów –
1979 Wrocław)

Oficer na koniu
ołówek, akwarela,
karton, 61 × 45 cm
w św. passe-partout
cena wywoławcza: 6 000 zł •

24
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

Szarża na rosyjskich
piechurów, 1915 r.
akwarela, gwasz, papier, 23,5 × 32,5 cm
w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Holzmüller/1915
cena wywoławcza: 1 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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25
Stanisław Gepner
(1889 Nietulisko Duże – 1965 Warszawa)

Wolni Strzelcy Grothusa 1931,
1936 r.

druk kolorowany, 33 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: SGepner 1936
Lit. Art. W. Główczewski, Warszawa, nr 35 z 40
egzemplarzy numerowanych
cena wywoławcza: 250 zł •

26
Stanisław Kamocki
(1875–1944)

Tarcza heraldyczna hr. Drachojewskiego
akwarela, papier, 17 × 11,5 cm
w św.passe-partout
Pochodzenie: kolekcja rodziny artysty
cena wywoławcza: 800 zł

27
Stanisław Gepner
(1889 Nietulisko Duże – 1965
Warszawa)

Kozak Emira Rzewuskiego 1831,
1936 r.

druk kolorowany, 33 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: SGepner 1936
Lit. Art. W. Główczewski, Warszawa, nr 37 z 40
egzemplarzy numerowanych
cena wywoławcza: 250 zł •
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28
Stanisław Gepner
(1889 Nietulisko Duże –
1965 Warszawa)

Pułk 1 Jazdy Augustowskiej,
1932 r.

akwarela, papier, 25 × 16 cm
sygn., dat. i opis. l. d.: SGepner 1932/850
cena wywoławcza: 400 zł •

29
Jan Nepomucen Lewicki
(1795–1871)

Wojsko Polskie
grafika pochodząca z dzieła Leona Zienkiewicza „Les Costumes du Peuple Polonais”,
litografia barwna, papier, wym. arkusza
30,5 × 23 cm; sygn. na kamieniu:
J. Lewicki
cena wywoławcza: 200 zł

30
Stanisław Gepner
(1889 Nietulisko Duże –
1965 Warszawa)

Pułk 1 Jazdy
Płockiej, 1931 r.
akwarela, papier,
25 × 16 cm
sygn., dat. i opis. l. d.:
SGepner 1931./801.
cena wywoławcza: 400 zł •
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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31
Stefan Pajączkowski
(1900 Lwów – 1978 Edynburg)

Trębacz ułanów,

1919 r.

akwarela, papier, 29 × 20 cm
sygn. i dat. p. d.: SPajączkowsk/1919.
cena wywoławcza: 400 zł •

32

34

Stefan Pajączkowski

Jarosław Wróbel

(1900 Lwów – 1978 Edynburg)

(ur. 1962 r.)

Kazimierz Grudzielski
gen. Wojsk Wielkopolskich,

Spadochroniarz
101. Dywizji
Powietrznodesantowej
z 1944 roku

1919 r.

akwarela, papier, 29,5 × 20 cm
sygn. i dat. p. d.: SPajączkowsk/1919.
cena wywoławcza: 400 zł •

akwarela, gwasz, papier, 41 × 19 cm
sygn. I opis. l. d.: J. Wróbel/MMVII./.V.
oraz u dołu tytuł
cena wywoławcza: 500 zł •

33
Jarosław Wróbel
(ur. 1962 r.)

Amerykański czołgista
z 1942 roku
akwarela, gwasz, papier, 41 × 19 cm
sygn. I opis. l. d.: J. Wróbel/MMVII./.V.
oraz u dołu tytuł
cena wywoławcza: 500 zł •

Jarosław Wróbel (ur. 1962 r.) – rysownik i malarz, ilustrator
książek, broszur i plakatów poruszających szeroko rozumianą
tematykę wojskowości i historii. Absolwent Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie oraz Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Pięknych w Gdańsku (1989 r.)
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35
Stefan Pajączkowski
(1900 Lwów – 1978 Edynburg)

Hallerczyk,

1919 r.

akwarela, papier, 30 × 19,5 cm
sygn. i dat. p. d.: SPajączkowski/1919.
cena wywoławcza: 400 zł •

36
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Husarz na koniu
Projekt ilustracji do książki Hanny Januszewskiej
„Żart Olszowiecki” (wyd. 1957 r.)
tusz, papier, 19,8 × 27,8 cm w św. passe-partout
sygn. p. d.: jms. oraz opisany po lewej
cena wywoławcza: 1 700 zł •

37
Stefano della Bella
(1610–1664)

Rotmistrz husarski Szczodrowski,
l. 1648–1650

akwaforta, papier, 18 × 18 cm
sygn. p. d.: S. D. Bella
W latach 1648–1650 Stefano della Bella wykonał
11 akwafort przedstawiających jeźdźców. Inspiracją
do wykonania tej serii wizerunków miała być
wizyta polskiego posła Krzysztofa Opalińskiego
w Paryżu (1645 r.). Cztery ryciny przedstawiają
jeźdźców polskich, m. in. rotmistrza husarskiego
Szczodrowskiego.
cena wywoławcza: 1 200 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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38
Der Aufstand in Polen:
Ansicht von Peisern
Oddział powstańczy w Pyzdrach w 1863 r.,
wyd. J.J. Weber, Lipsk, 1863 r.
drzeworyt kolorowany, 17 × 25,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł

39
Der Auftsand in Polen:
Das Kloster zum heiligen Kreuz
in der Lysa Góra
Powstańcy styczniowi na Łysej Górze,
wyd. J.J. Weber, Lipsk, 1863 r.
drzeworyt kolorowany, 19 × 25,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł

40
Der Aufstand in Polen: Ansicht
des Klosters von Czenstochau,
Gouverment Kalisch
Oddział kawalerii rosyjskiej pod Jasną Górą
w czasie powstania styczniowego, wyd. J.J. Weber,
Lipsk, 1863 r.
drzeworyt kolorowany, 19 × 25,4 cm
cena wywoławcza: 350 zł
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41
Bernard Eduard Swebach
(1800–1870)

Napoleon wizytujący wojska
pod Tylżą w 1807 r.
Rycina według Edme Bovineta; powyżej widoku
wkomponowany w bordiurę napis Campagnes
des Francais, poniżej napis Manoeuvres De la
Garde Imperiale A Tilsitt/En Presence Des Deux
Empereurs/Le 28 Juin 1807 oraz Swebach
del i Bovinet sculp.
akwaforta, miedzioryt, papier, 31,6 × 41,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł

42
Stanisław Łukomski
Żmudź
Rycina według rysunku Juliusza Kossaka,
wyd. Księgarnia J. K. Żupańskiego w Poznaniu, ok. 1840 r.
miedzioryt, papier, wym. płyty 23,5 × 17,7 cm,
wym. arkusza 31,4 × 23,7 cm
cena wywoławcza: 350 zł

43
James Parker
Bitwa pod Lutynią w 1757 roku
Bitwa o Środę Śląską w 1757 roku,
wyd. Londyn 1782
miedzioryt, papier, wym. płyty 35 × 47,5 cm,
wym. arkusza 42,5 × 56,5 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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44
Stanisław Popławski
(1886 Warszawa –
1959 Kraków)

Popiersie marszałka
Rydza-Śmigłego,
1916 r.
gips patynowany;
wym. 42 × 50 × 25 cm
Wystawiany i reprodukowany
w: Piękno monumentalne.
Stanisław Popławski, katalog
wystawy, Muzeum Śląskie,
Katowice 2016, s. 42
cena wywoławcza: 4 600 zł •

45
Stanisław Popławski
(1886 Warszawa – 1959 Kraków)

Puchar z herbem Rzeczpospolitej
alabaster; wym. 34 × 18 × 13 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł •
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46
Tristan Richard
(1875–1954)

Piłsudski,

1930 r.

pastel, papier, śred. 36,5
w św. passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. śr.:
Tristan Richard/Paris 1930
cena wywoławcza: 3 200 zł •

47
Kazimierz Młodzianowski
(1880 Wola Sołecka – 1928 Krynica)

Brygadier Piłsudski,

1916

litografia, papier, 21,6 × 15 cm
w św. passe-partout
sygn. p. d. na płycie: Swemu Komendantowi/
Młodzianowski/dn 17/5 916
Kazimierz Młodzianowski, malarz, metaloplastyk.
Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach
Józefa Mehoffera, Jana Stanisławskiego, Józefa
Pankiewicza. Po wybuchu I wojny światowej
walczył jako porucznik I Pułku I Brygady Legionów
Polskich. W latach 1913–1914 i 1918–1919 jako
dyrektor Warsztatów Krakowskich organizował
wiele wystaw poświęconych Legionom. Wyżej
opisana litografia z dedykacją wystawiana była
m.in. w IPS w 1931 i 1933 roku.
Zimą 1915.16 I Pułk I Brygady Legionów stacjonował w Karasinie na Wołyniu, gdzie została
zaprojektowana rękojeść szabli oficera piechoty
w niepodległej Polsce. Projektantem był prawdopodobnie Kazimierz Młodzianowski lub Wojciech
Jastrzębski.
cena wywoławcza: 1 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA PERSKA, TZW. SZAMSZIR, XVIII/XIX W.
dł. szabli 904 mm, dł. głowni 777 mm, szer. głowni
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 595 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa stalowa ze srebrem
i złotem. Jelec prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, z wąskimi wąsami i długimi ramionami
zakończonymi buławkami. Głowica pochylona
do przodu pod katem 90 st., nakryta srebrnym
kapturkiem (naparstkiem). Trzon rękojeści z dwóch
kościanych okładzin, zwężających się ku głowicy,

mocowanych do trzpienia głowni trzema srebrnymi
nitami. Okładziny obwiedzione srebrną, dekorowaną listwą. Jelec stalowy z widoczną partiami złotą
inkrustacją. Po obu stronach romboidalnego krzyża
jelca perski znak pierwotnie inkrustowany złotem,
który może być znakiem miecznika. G ł o w n i a
wykuta ze stali damasceńskiej, o dużej krzywiźnie.
Obustronnie profilowana w płaskie płazy o przekroju
klinowym z młotkiem obosiecznego pióra. Sztych
przygrzbietowy. Cała powierzchnia płazów z bardzo
dobrze widocznym wzorem bułatu.

cena wywoławcza: 3 000 zł

49
SZABLA PERSKA, TZW. SZAMSZIR, XIX W.
dł. całk. szabli w pochwie 932 mm, dł. szabli
907 mm, dł. głowni 785 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szabli 595 g, masa szabli w pochwie 795 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa stalowa ze srebrem.
Jelec prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny
z wąskimi wąsami. Ramiona jelca zakończone
guzami. Cała powierzchnia jelców pierwotnie
inkrustowana srebrem, z czego pozostała śladowa
ilość. Głowica pochylona do przodu pod kątem 90
st., nakryta srebrnym kapturkiem (naparstkiem).
Trzon rękojeści z dwóch kościanych okładzin,

mocowanych do trzpienia głowni trzema srebrnymi
nitami. Okładziny obwiedzione gładką, srebrną taśmą. G ł o w n i a o dużej krzywiźnie, o przekroju
klinowym. Na wysokości zastawy, po obu stronach,
słabo widoczne trawienia i rytowania. Głownia na
całej długości mocno skorodowana. P o c h w a
z łubek drewnianych, obszyta czarną skórą
(wtórnie). Okucia srebrne, szerokie pierścienie z nałożonymi wypukłymi medalionami i nieruchomymi
koluszkami na grzbiecie. Pierścienie i medaliony
ze śladami inkrustowania srebrem. Przy wlocie
wycięta na grzbiecie szczelina, tzw. „rozporek”,
umożliwiająca wsunięcie szabli do pochwy.

cena wywoławcza: 3 000 zł

28

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

50
KARABELA BOJOWA,
XVIII/XX W.
dł. całk. szabli w pochwie 970 mm, dł. szabli
912 mm, dł. głowni 782 mm, szer. głowni
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm,
masa szabli 640 g, masa szabli w pochwie 1185 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa stalowa. Jelec
prosty, krzyżowy, z krótkimi wąsami i ramionami
zakończonymi buławkami. Pochylona do przodu
głowica w formie schematycznej głowy orlej
widzianej z profilu. Trzon rękojeści wykonany
z dwóch okładzin drewnianych, przynitowanych do
trzpienia czterema poprzecznymi nitami. Okładziny
rżnięte w szewrony, obwiedzione listwą stalową.
G ł o w n i a stalowa, o znacznej krzywiźnie,
obustronnie profilowana w dwie bruzdy, od nasady
niemal do sztychu. Długie obosieczne pióro z zaznaczonym młotkiem pióra, sztych w linii grzbietu.
Grzbiet płaski, na wysokości zastawy wklęsły. Na
zewnętrznym płazie, na wysokości zastawy, znaki
miecznicze. P o c h w a z łubek drewnianych,
obszyta czarną skórą. Okucia stalowe. Dwie ryfki
z ozdobnie wyciętymi pierścieniami i ruchomymi
koluszkami na grzbiecie. Trzewik bez ostrogi,
mocowany na płaszczu pochwy dwoma nitami.
Oprawa głowni i pochwa późniejsze, co było
podyktowane modą, bardzo często praktykowane.
cena wywoławcza: 6 200 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA KAWALERYJSKA FRANCUSKA, 4. ĆW. XVIII W.
dł. całk. szabli w pochwie 1064 mm, dł. szabli
1018 mm, dł. głowni 877 mm, szer. głowni
u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm,
masa szabli 795 g, masa szabli w pochwie 1855 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
prosty, trójkabłąkowy. Tylne ramię jelca zwinięte
w wolutę ku głowni, przednie, załamane pod
kątem prostym, tworzy kabłąk główny połączony
z trzpieniem głowni. Dwa kabłąki boczne łączą
się z kabłąkiem głównym w jego górnej części.
Trzon drewniany, ukośnie karbowany, nakryty

długim kapturkiem, dołem mocowany w pierścieniu
wraz z trzonem, górą nitowany trzpieniem głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w bruzdę przygrzbietową, wypełniającą niemal całą powierzchnię
płazów. Pióro krótkie, obosieczne, sztych w linii
grzbietu. Na grzbiecie, pod nasadą, sygnatura
„AN” w prostokącie „Arma Nationale” – Ateliers
republicains 1793–1794. P o c h w a z dwoma
ryfkami późniejsza, być może od szabli ANIX. Brak
szyjki.

cena wywoławcza: 1 500 zł

52
SZABLA POLSKO-WĘGIERSKA,
1 POŁ. XVII W.
dł. szabli 840 mm, dł. głowni 723 mm, szer.
głowni u nasady 32 mm, masa szabli 475 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa stalowa.
Jelec prosty. Przednie ramię, zagięte pod lekko
rozwartym kątem, tworzy kabłąk konstrukcyjnie
niepołączony z głowicą. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, owinięty skórą, połączony
z trzpieniem głowni dwoma nitami, górą nakryty
kapturkiem w kształcie oliwki zanitowanym
trzpieniem głowni. G ł o w n i a stalowa,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w dwie wąskie bruzdy przygrzbietowe.
Bruzda bliższa grzbietu kończy się na wysokości
wyraźnie zaznaczonego młotka, druga wybiega
do połowy obosiecznego pióra. Sztych w linii
grzbietu. Na wewnętrznej stronie, na wysokości
zastawy nabite znaki miernicze w postaci rozet.
cena wywoławcza: 4 000 zł
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SZABLA HUSARSKA POLSKA,
XVIII/XX W.
dł. całk. szabli w pochwie 968 mm, dł. szabli
937 mm, dł. głowni 810 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szabli 1060 g, masa szabli w pochwie 1550 g
R ę k o j e ś ć częściowo zamknięta, oprawa
mosiężna. Jelec prosty, krzyżowy z wąsami i paluchem. Ramiona jelca szerokie i grube, w przekroju
czworoboczne. Tylne łukowato zakończone, do
przedniego umocowany pod lekko rozwartym
kątem kabłąk w przekroju trójgranny, dochodzący
do głowicy i z nią niepołączony. Trzon rękojeści
drewniany, poprzecznie żłobiony, obciągnięty czarną skórą i opleciony filigranem mosiężnym. Długi
kapturek w kształcie migdała mocowany nakrętką
na trzpieniu głowicy, dołem śrubką do trzonu.
Paluch mocowany do wewnętrznych wąsów za
pomocą nitów. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o średniej krzywiźnie, w przekroju klinowa. Obustronnie profilowana w płaskie płazy na wysokości
zastawy. Od początku brzuśca w cztery wąskie
bruzdy. Trzy z nich sięgają niemal sztychu. Czwarta
przygrzbietowa do początku obosiecznego pióra
z młotkiem. Sztych w linii grzbietu. Na zewnętrznym płazie zastawy grawerowana ukwiecona wić
roślinna z centralnie umieszczoną owalną złotą
płytką z grawerowanym herbem Wieniawa. Na
wewnętrznym płazie grawerowany napis: „WDICA
DOMINE NOCENTES ME EXPUGNA/IMPUGNATES ME” (Wystąp Panie przeciw tym, co walczą
ze mną, uderz na moich przeciwników – Stary
Testament, Biblia Tysiąclecia, Psalm 35, wers 1).
P o c h w a drewniana, obszyta czarną skórą na
brzuścu. Okucia stalowe. Dwie ryfki z szerokimi
pierścieniami i kokardami na brzuścu osadzone
w profilowanych gniazdach. Ruchome koluszka
na grzbiecie. Płasko zakończony trzewik z wysoką
listwą na brzuścu i pierścieniem analogicznym,
jak u ryfek. Wlot pochwy bez okuć z gniazdami
na dolne wąsy. Krawędzie okuć żłobione prostą
linią. Rękojeść i pochwa późniejsze od głowni.
cena wywoławcza: 8 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZASZKA DRAGOŃSKA OFICERSKA WZ 1881/1909
dł. całk. szaszki w pochwie 930 mm, dł. szaszki
900 mm, dł. głowni 765 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 6,5 mm, masa
szaszki 650 g, masa szaszki w pochwie 1110 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna, złocona. Jelec krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca
pochylone ku głowni, zakończone łezką z otworem
na temblak. Przednie, łukowato wygięte, tworzy
kabłąk, połączony za pomocą zaczepu z kapturkiem
głowicy. Krótki kapturek ozdobiony ornamentem
z liści laurowych oraz okrągłym medalionem z monogramem cara Aleksandra III. Kabłąk obustronnie
dekorowany reliefowym motywem roślinnym. Trzon
z drewna lakierowanego na czarno, poszerzony
w środkowej partii, poprzecznie głęboko żłobiony,
dołem mocowany w profilowanym pierścieniu,
górą nitowany, wraz z kapturkiem, na ozdobnej
nakrętce trzpieniem głowni. Pod tylnym ramieniem
jelca wybita cecha fabryki Sława w Moskwie.
G ł o w n i a stalowa, niklowana, o niewielkiej

krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną bruzdę
przygrzbietową, sięgającą obosiecznego pióra.
Sztych symetryczny. Na wysokości zastawy oba
płazy dekorowane – wewnętrzny dużym monogramem Aleksandra III pod koroną, ujętym bogatym
ornamentem, zewnętrzny napisem w podobnym
ornamencie. Na wewnętrznym progu sygnatura
fabryki Schaaf (cyrylicą): SZAF SYNOWIA/S. PIETERBURG. Wyraźnie widoczna korozja. P o c h w a
drewniana, obciągnięta czarną skórą. Okucia
mosiężne, złocone. Szyjka z nałożonym pierścieniem z wyciętą antabką po stronie wewnętrznej,
ryfka z ruchomym koluszkiem po stronie siecznej
oraz profilowany trzewik, mocowany do płaszcza
pochwy mosiężną zapinką po stronie wewnętrznej.
Okucia sygnowane literą „A”. Stan pochwy dobry.
Szaszki dragońskie oficerskie opisanego wyżej
wzoru były na stanie polskich oddziałów formowanych w Rosji w okresie I wojny światowej, a także
w Wojsku Polskim po odzyskaniu niepodległości.

cena wywoławcza: 3 400 zł
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SZASZKA DRAGOŃSKA OFICERSKA WZ 1981/1909
dł. całk. szaszki w pochwie 967 mm, dł. szaszki
950 mm, dł. głowni 818 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, grubość grzbietu u nasady 5 mm, masa
szaszki 750 g, masa szaszki w pochwie 1025 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca
pochylone ku głowni, zakończone łezką z otworem
na temblak. Przednie, łukowato wygięte, tworzy
kabłąk połączony za pomocą zaczepu z kapturkiem
głowicy. Krótki kapturek ozdobiony ornamentem
z liści laurowych oraz okrągłym medalionem z monogramem cara Mikołaja II. Kabłąk obustronnie
dekorowany reliefowym motywem roślinnym. Trzon
z drewna lakierowanego na czarno, poszerzony
w środkowej partii, poprzecznie głęboko żłobiony,
dołem mocowany w profilowanym pierścieniu,
górą nitowany, wraz z kapturkiem, na ozdobnej
nakrętce trzpieniem głowni. G ł o w n i a stalowa,
niklowana, o niewielkiej krzywiźnie. Obustronnie

profilowana w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową,
sięgającą obosiecznego pióra. Sztych przygrzbietowy. Na wewnętrznej stronie, na wysokości zastawy,
trawione przedstawienie orła dwugłowego, ujętego
bogatą dekoracją. Na wewnętrznym progu cecha
fabryki pisana cyrylicą „Złatoust”. Głownia w części
zastawy i pióra mocno skorodowana. P o c h w a
drewniana, obciągnięta brązową skórą. Okucia mosiężne: szyjka z nałożonym pierścieniem z wyciętą
antabką po stronie wewnętrznej, ryfka z ruchomym
koluszkiem po stronie siecznej oraz profilowany
trzewik, mocowany do płaszcza pochwy mosiężną
zapinką po stronie wewnętrznej. Stan pochwy
bardzo dobry.
Szaszki dragońskie oficerskie opisanego wyżej
wzoru były na stanie polskich oddziałów formowanych w Rosji w okresie I wojny światowej, a także
w Wojsku Polskim po odzyskaniu niepodległości.

cena wywoławcza: 3 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZASZKA DRAGOŃSKA
OFICERSKA WZ 1881/1909
dł. całk. szaszki w pochwie 980 mm, dł. szaszki
924 mm, dł. głowni 798 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szaszki 745 g, masa szaszki w pochwie 1195 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna ze
śladami złocenia. Jelec krzyżowo-kabłąkowy. Tylne
ramię jelca pochylone ku głowni, zakończone
łezką z otworem na temblak. Przednie, łukowato
wygięte, tworzy kabłąk, połączony za pomocą
zaczepu z kapturkiem głowicy. Krótki kapturek
ozdobiony ornamentem z liści laurowych oraz okrągłym medalionem z monogramem cara Mikołaja
II. Kabłąk obustronnie dekorowany reliefowym
motywem roślinnym. Trzon z drewna lakierowanego na czarno, poszerzony w środkowej partii,
poprzecznie głęboko żłobiony, dołem mocowany
w profilowanym pierścieniu, górą nitowany, wraz
z kapturkiem, na ozdobnej nakrętce trzpieniem
głowni. G ł o w n i a stalowa, niklowana, profilowana obustronnie w jedną szerszą bruzdę i dwie
bruzdeczki przygrzbietowe. Szlif bruzdy od progu
i szlif bruzdeczek od nasady sięgają krótkiego,
obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. Na
zewnętrznym progu bita sygnatura producenta:
CARL EICKHORN, po łuku: SOLINGEN. Głownia
w dolnej partii z widoczną korozją. P o c h w a
drewniana, obciągnięta brązową skórą. Okucia
mosiężne, złocone. Szyjka z nałożonym pierścieniem z wyciętą antabką po stronie wewnętrznej,
ryfka z ruchomym koluszkiem po stronie siecznej
oraz profilowany trzewik mocowany do płaszcza
pochwy mosiężną zapinką po stronie wewnętrznej.
Stan pochwy bardzo dobry.
Szaszki dragońskie oficerskie opisanego wyżej
wzoru były na stanie polskich oddziałów formowanych w Rosji w okresie I wojny światowej, a także
w Wojsku Polskim po odzyskaniu niepodległości.
cena wywoławcza: 3 700 zł
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SZASZKA DRAGOŃSKA
ROSYJSKA WZ 1842
dł. całk. szaszki w pochwie 1025mm, dł. szaszki
1010 mm, dł. głowni 857 mm, szer. głowni
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm,
masa szaszki 1155 g, masa szaszki w pochwie
1645 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworokątny.
Tylne ramię pochylone ku głowni, zakończone łezką
bez otworu na temblak. Przednie, łukowato wygięte, tworzy kabłąk, połączony zamkiem zaczepowym
z głowicą. Trzon rękojeści drewniany, obciągnięty
czarną skórą, poprzecznie żłobiony i opleciony
podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Krótki
kapturek z podkładką w kształcie półmigdała,
zanitowany trzpieniem głowni. Na wewnętrznym
krzyżu jelca nabity numerator wojskowy „1135”.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o średniej
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną
bruzdę przygrzbietową, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Szlif bruzdy od progu do
początku krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych
w linii grzbietu. Na wewnętrznym progu sygnatura
fabryki (cyrylicą): „ZLATOUST/1877”. Po bokach
dwie cechy kontrolerów, wpisane w okrąg. Na zewnętrznym progu bita litera P (cyrylicą) oraz litera
w okręgu. P o c h w a drewniana, obciągnięta
skórą. Okucia mosiężne. Szyjka ze zgrubieniem
przy wlocie, dwie ryfki z ruchomymi koluszkami
od strony siecznej oraz trzewik mocowany zapinką
do płaszcza pochwy. Pierwowzorem rękojeści opisanej szaszki była szabla francuska szeregowego
artylerii, wzoru 1829. Głownia została skopiowana
z rosyjskiej szabli kawaleryjskiej żołnierskiej, wzoru
1827, której pierwowzorem była szabla francuska
lekkiej kawalerii, wzoru AN XI.
cena wywoławcza: 4 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA KAWALERYJSKA
OFICERSKA, TZW. BELINÓWKA
dł. całk. szabli w pochwie 1065 mm, dł. szabli
957 mm, dł. głowni 810 mm, szer. głowni
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm,
masa szabli 860 g, masa szabli w pochwie 1500 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy. Tylne
ramię jelca, w przekroju czworoboczne, zwinięte
w wolutę ku głowni. Przednie, łukowato wygięte,
tworzy kabłąk główny połączony z kapturkiem
zamkiem zaczepowym. Dwa boczne, mocno
wygięte, w przekroju owalne, zbiegają się przy
głowicy z kabłąkiem głównym. Trzon rękojeści
drewniany, poziomo żłobiony, obciągnięty czarną
skórą jelca. Dołem mocowany sztyftem w otworze
tylnego ramienia jelca. Górą ozdobną nakrętką mocującą rękojeść na trzpieniu głowni. Na kapturku,
na wysokości głowicy, nałożona aplikacja w postaci orła w koronie na tarczy amazonek. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, o dużej krzywiźnie. Profilowana obustronnie z wysokim progiem i szeroką
bruzdą przygrzbietową. Długie, obosieczne pióro
z ością, sztych symetryczny. Na zewnętrznym
progu bita sygnatura: dwugłowy orzeł, pod nim
napis cyrylicą: „Szaf” (?). P o c h w a stalowa,
polerowana, ze śladami niklowania. Dwie ryfki
z ruchomymi koluszkami na grzbiecie, kanelowana
szyjka mocowana w płaszczu pochwy śrubką po
stronie siecznej. Asymetryczna ostroga z napisem
„SOLINGEN” wydaje się być wtórna. Powierzchnia
płaszcza z dużą korozją, bez wgnieceń.
cena wywoławcza: 6 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA WZ 1921/22
dł. całk. szabli w pochwie 1045 mm, dł. szabli
1025 mm, dł. głowni 895 mm, szer. głowni
u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 670 g, masa szabli w pochwie 1240 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny,
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku
głowni, przednie, załamane pod kątem prostym,
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy
i połączony z trzpieniem głowni. Trzon drewniany
z dziesięcioma poprzecznymi karbami, oklejony
czarną skórą i opleciony filigranem mosiężnym.
Długi, sięgający jelca kapturek dołem zamocowany sztyftem w otworze tylnego ramienia, górą
śrubą na granicy. W połowie długości kapturka
aplikacja z wiązanego monogramu „SN”. Między

jelcami, a nasadą skórzana podkładka. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o niewielkiej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w trzy jednakowe bruzdy przygrzbietowe. Długie, obosieczne
pióro, sztych symetryczny. Na zewnętrznym płazie,
na wysokości zastawy i brzuśca, trawiony orzeł
w koronie, napis „Honor i Ojczyzna”. Całość ujęta
stylizowaną dekoracją roślinną. Na wewnętrznym
płazie, pod nasadą, tłok wytwórni „G. BOROWSKI/
WARSZAWA”. Głownia z usuniętą korozją na całej
długości. P o c h w a stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie.
Szyjka z dławikiem mocowana na wcisk w płaszczu
pochwy. Między szyjką a pierścieniem górnej ryfki
osadzona mosiężna aplikacja z monogramem „SN”.
Pochwa z kilkoma drobnymi wgnieceniami. Przy
szabli temblak podoficerski wz 1925.

cena wywoławcza: 6 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA POLSKA OFICERA
BRONI PIESZYCH, WZ 1917
dł. całk. szabli w pochwie 962 mm, dł. szabli
870 mm, dł. głowni 735 mm, szer. głowni
u nasady 17 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm,
masa szabli 685 g, masa szabli w pochwie 1085 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec prosty, krzyżowy, trójkabłąkowy
z wąsami w kształcie trójkątów o wklęsłych
ramionach. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni
w płaską wolutę. Kabłąk główny wygięty w kształcie półstrzemienia. Kabłąki boczne biegną po obu
stronach zewnętrznego wąsa i łączą się z kabłąkiem głównym w jego środkowej części. Trzon
drewniany, ukośnie głęboko karbowany, sklejony
czarną skórą i opleciony filigranem mosiężnym.
Krótki kapturek w kształcie traczy z wytłoczonym
orłem. Kapturek zamocowany na trzpieniu głowni
nakrętką w postaci rozetki. Pod jelcami skórzana
podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
niklowana, o małej krzywiźnie, z usuniętymi
ogniskami korozji na całej długości, obustronnie
profilowana w jedną bruzdę przygrzbietową i wysokim progiem. Krótkie, obosieczne pióro z ością,
sztych symetryczny. P o c h w a stalowa, polerowana, z wgnieceniami w dolnej części. Górna ryfka
z prostokątnym zaczepem po wewnętrznej stronie,
dolna z ruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka
mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Ostroga
asymetryczna.
cena wywoławcza: 4 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA
PIECHOTY, WZ 1917
dł. całk. szabli w pochwie 998 mm, dł. szabli
929 mm, dł. głowni 795 mm, szer. głowni
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 675 g, masa szabli w pochwie 1250 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec prosty, krzyżowy, trójkabłąkowy,
z wąsami w kształcie trójkątów o wklęsłych
ramionach. Tylne ramię jelca zwinięte ku głowni
w płaską wolutę. Kabłąk główny wygięty w kształcie półstrzemienia. Kabłąki boczne biegną po obu
stronach zewnętrznego wąsa i łączą się z kabłąkiem głównym w jego środkowej części. Trzon
drewniany, ukośnie karbowany, oklejony czarną
skórą i opleciony dwoma drucikami i filigranem
mosiężnym. Długi kapturek mocowany dołem
wraz z trzonem w gnieździe jelca, górą nakrętką
na trzpieniu głowni. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie
profilowana w dwie bruzdy. Długie, obosieczne
pióro, sztych symetryczny. P o c h w a stalowa,
polerowana, dwie ryfki z ruchomymi koluszkami
na grzbiecie. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Ostroga asymetryczna. Pochwa
w dobrym stanie o odmiennej krzywiźnie.
cena wywoławcza: 4 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1869
dł. całk. szabli w pochwie 1030 mm, dł. szabli
978 mm, dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa
szabli 855 g, masa szabli w pochwie 1450 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa.
Jelec koszowy, perforowany siedmioma okrągłymi
otworami. W tylnej części tarczy duże szczeliny na
temblak. Brzegi kosza wzmocnione wałkiem. Trzon
rękojeści drewniany, z dziewięcioma poprzecznymi
karbami, owinięty imitacją jaszczura. Kapturek
długi, z policzkami, mocowany wraz z trzonem
pierścieniem u jelca i od góry nakrętką na trzpieniu

głowni. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o niewielkiej krzywiźnie, profilowana w jedną bruzdę
przygrzbietową na zewnętrznym płazie. Pióro długie,
obosieczne. Sztych symetryczny. Niewielkie ślady
korozji. P o c h w a stalowa, polerowana, z ryfką
z poziomym zaczepem na wewnętrznej stronie.
Poniżej druga ryfka z nieruchomym koluszkiem
na grzbiecie. Szyjka z nabitymi numeratorami,
mocowana w płaszczu pochwy śrubą na stronie
grzbietowej. Pochwa zakończona asymetryczną
ostrogą. Ślady dużej korozji, wgniecenia, ślad
reparacji przy wlocie pochwy.

cena wywoławcza: 1 500 zł

63
SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1904
dł. całk. szabli w pochwie 1055 mm, dł. szabli
1018 mm, dł. głowni 860 mm, szer. głowni
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm,
masa szabli 870 g, masa szabli w pochwie 1615 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
koszowy, perforowany dwudziestoma siedmioma
otworami. W tylnej części tarczy jelca dwie szczeliny
na temblak. Trzon rękojeści drewniany, z ośmioma
poprzecznymi karbami, owinięty czarną skórą
i opleciony mosiężnym filigranem. Kapturek długi,
z policzkami, mocowany wraz z trzonem pierścieniem u jelca i na głowicy nakrętką na trzpieniu

głowni. G ł o w n i a stalowa, niklowana, polerowana, w przekroju klinowa, o małej krzywiźnie.
Pióro obosieczne z ością. Grzbiet w przekroju okrągły, sztych asymetryczny, przygrzbietowy. Na obu
progach nabite numeratory wojskowe. P o c h w a
stalowa, polerowana, z ryfką z poziomym zaczepem
na wewnętrznej stronie. Poniżej druga ryfka z nieruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka z nabitymi
numeratorami, mocowana w płaszczu pochwy na
wcisk. Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą.
Rękojeść, głownia i pochwa ze śladami korozji na
całej powierzchni.

cena wywoławcza: 900 zł
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SZABLA AUSTRIACKA OFICERA KAWALERII WZ 1904
dł. całk. szabli w pochwie 1014 mm, dł. szabli
955 mm, dł. głowni 800 mm, szer. głowni
u nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 7,5 mm,
masa szabli 785 g, masa szabli w pochwie 1350 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
koszowy, perforowany w motywy kwiatowe. W tylnej
części tarczy jelca dwie szczeliny na temblak. Trzon
rękojeści drewniany, z siedmioma poprzecznymi
karbami, obciągnięty imitacją jaszczura i owinięty
filigranem oraz dwoma mosiężnymi drucikami.
Kapturek długi, z policzkami, mocowany wraz

z trzonem pierścieniem u jelca i o d góry nakrętką na
trzpieniu głowni. G ł o w n i a stalowa, niklowana,
o niewielkiej krzywiźnie, w przekroju klinowa. Pióro
obosieczne z ością. Grzbiet w przekroju okrągły,
sztych symetryczny. Głownia z niewielkimi śladami
korozji. P o c h w a stalowa, polerowana, z dwoma
ryfkami. Górna ryfka, z poziomym zaczepem, od
strony wewnętrznej, dolna, z nieruchomym koluszkiem, od strony grzbietowej. Szyjka mocowana
w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa zakończona
ostrogą, bez wgnieceń, ze śladami korozji na całej
powierzchni. Przy szabli temblak oficerski.

cena wywoławcza: 1 100 zł

65
SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH KAWALERII CIĘŻKIEJ
WZ 1861
dł. całk. szabli w pochwie 1017 mm, dł. szabli
978 mm, dł. głowni 835 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa
szabli 1090 g, masa szabli w pochwie 1700 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
koszowy, perforowany w figury geometryczne.
Tylne ramię z dwiema szczelinami na temblak,
zakończone zwiniętym ku głowni kawałeczkiem.
Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie karbowany, owinięty skórą. Kapturek długi z policzkami,

mocowany pierścieniem u jelca, od góry nitowany
trzpieniem głowni. Policzki zanitowane. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie,
profilowana na zewnętrznej stronie w jedną głęboką
bruzdę przygrzbietową. Długie, obosieczne pióro
z ością, sztych symetryczny. Na zewnętrznym progu
bita sygnatura producenta – rok „1862” oraz „CC”.
P o c h w a stalowa z szyjką i dwiema ryfkami.
Górna ryfka bez koluszka, z poziomym zaczepem
po stronie wewnętrznej, dolna z nieruchomym
koluszkiem na grzbiecie pochwy.

cena wywoławcza: 2 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA FRANCUSKA KAWALERYJSKA, OKRES REWOLUCJI,
OK. 1793 R.
dł. szabli 1013 mm, dł. głowni 885 mm, szer.
głowni u nasady 38 mm, gr. grzbietu u nasady
11 mm, masa szabli 970 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna
tarczowa, koszowa. Jelec prosty, płaski, w formie
perforowanej po obu stronach tarczy. Od strony
siecznej zagięta do góry blacha tworzy kabłąk podobnie perforowany. Na tarczy i kabłąku głównym
zamocowany identyczny, ruchomy kabłąk boczny.
Trzon rękojeści drewniany, zwężający się ku głowicy, opleciony gęsto splecionymi drutami stalowymi.

Długi kapturek dołem mocowany sztyftem w otworze tarczy, górą zanitowany trzpieniem głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną,
szeroką bruzdę przygrzbietową, obosieczne pióro,
sztych z pazurem. Na zewnętrznym płazie pod progiem sygnatury: „MK” (Manufacture Klingenthal),
rózgi liktorskie i litera „B” w owalu pod czapką
frygijską (kontroler Bisch od 1792 r.)
Pochodzenie: Galeria Fischer Auktionen AG,
Lucerna, aukcja nr 411, poz. 2622, 2013 r.

cena wywoławcza: 2 400 zł

67
SZABLA FRANCUSKA OFICERA PIECHOTY WZ 1855
dł. całk. szabli w pochwie 935 mm, dł. szabli
907 mm, dł. głowni 770 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli 915 g, masa szabli w pochwie 1435 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, ozdobną wolutą. Kabłąk
w górnej części ze szczeliną na temblak, połączony
zaczepem z kapturkiem. Trzon z ciemnej masy,
poprzecznie karbowany. Kapturek krótki, zdobiony
bordiurą o wątku roślinnym, nitowany trzpieniem

głowni. Na krawędzi tarczy numerator wojskowy
„2215”, na kabłąku trzy punce odbiorcze.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o znikomej
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną
szeroką bruzdę i bruzdeczkę przygrzbietową na całej
długości. Krótkie, obosieczne pióro z asymetryczną
ością, sztych symetryczny. Pod zewnętrzną nasadą
punce odbiorcze, na grzbiecie napis producenta”
„Mre d’Armes de Chat A Mai 1873 d’infrie Mle 1845”.
P o c h w a stalowa, polerowana, oksydowana,
z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem na grzbiecie.
Szyjka mocowana w płaszczu pochwy jednym
nitem. Pochwa zakończona asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 1 900 zł
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SZABLA KAWALERYJSKA OFICERSKA, WŁOCHY, WZ 1855
dł. całk. szabli w pochwie 979 mm, dł. szabli
955 mm, dł. głowni 820 mm, szer. głowni
u nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 7,5 mm,
masa szabli 700 g, masa szabli w pochwie 1105 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa.
Jelec prosty, krzyżowo-kabłąkowy, z prostokątnymi wąsami, w przekroju czworoboczny.
Tylne ramię zakończone łezką ze szczeliną na
temblak. Kabłąk rozszerzający się ku górze,
połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści
drewniany, nacinany w drobne romby z pięcioma
poprzecznymi, głębokimi karbami. Długi kapturek
dołem mocowany sztyftem w otworze w tylnym
ramieniu, górą nakrętką na trzpieniu głowni.

G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną,
szeroką bruzdę przygrzbietową, przechodzącą
w dwie wąskie bruzdy na obosiecznym piórze.
Sztych z pazurem. Na wysokości zastawy oba płazy
bogato trawione i rytowane dekoracją utworzoną
z palmet, stylizowanych liści akantu oraz panoplii,
na które składają się sztandary, armaty, tarcze
i bębny. W ornament wplecione rytowane sygnatury
wytwórcy „Wester&Co” z jednej strony i „Solingen”
z drugiej. P o c h w a stalowa, polerowana,
z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na
płaskim grzbiecie. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy dwiema śrubkami. Ostroga asymetryczna.

cena wywoławcza: 1 600 zł

69
SZABLA WĘGIERSKA OFICERA PIECHOTY WZ 1837
dł. całk. szabli w pochwie 1023 mm, dł. szabli
977 mm, dł. głowni 846 mm, szer. głowni u nasady 26 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szabli 585 g, masa szabli w pochwie 970 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny,
z półwąsami. Kabłąk wyraźnie rozszerzony, z dużym
wybrzuszeniem w górnej partii. Półwąsy szerokie,
z ością, dołem zaokrąglone. Tylne ramię zakończone
wałeczkiem, zagięte ku głowni. Trzon rękojeści
drewniany, poprzecznie karbowany, obciągnięty
czarną skórą. Kapturek fazowany, sięgający jelca,

dołem mocowany w pierścieniu, górą nitowany
trzpieniem głowni. G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną bruzdę przygrzbietową, wypełniającą
niemal całą powierzchnię płazów. Obosieczne pióro,
sztych w linii grzbietu. Na zewnętrznym progu, pod
nasadą, sygnatura. P o c h w a stalowa, polerowana, z dwiema ryfkami o szerokich, wypukłych
pierścieniach z ruchomymi koluszkami po stronie
grzbietowej. Kanelowany kołnierz mocowany na
zewnętrz płaszcza pochwy. Pochwa zakończona
asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 2 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZPADA ROSYJSKA, OK. 1850 R.
dł. całk. szpady w pochwie 892 mm, dł. szpady
845 mm, dł. głowni 716 mm, szer. głowni u nasady 16 mm, masa szabli 400 g, masa szpady
w pochwie 520 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec prosty, tarczowy. Trzon wrzecionowaty, odlew
mosiężny, z ukośnymi karbami, opleciony filigranem
mosiężnym. Dołem mocowany w gnieździe tarczy,

górą w ozdobnym kapturku. Kulista głowica w formie nakrętki połączona z trzpieniem głowni. Na
tarczy przedstawienie dwugłowego orła z regaliami,
zwieńczonego koroną. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, obosieczna, o przekroju
soczewkowym. P o c h w a z łubek drewnianych,
obszyta czarną skórą. Okucia mosiężne. Szyjka
z hakiem po wewnętrznej stronie. Trzewik płasko
zakończony.

cena wywoławcza: 2 000 zł

71
SZPADA ANGIELSKA WYŻSZEGO OFICERA, 2 POŁ. XIX W.
dł. całk. szpady w pochwie 978 mm, dł. szabli
952 mm, dł. głowni 780 mm, szer. głowni u nasady 14 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa
szabli 450 g, masa szabli w pochwie 580 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa, niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy, z zewnętrzną
tarczką. Pod krzyżem jelca, z obu stron łukowato
wygięte ku głowni, wąsy. Trzon rękojeści ośmiogranny, podobnie jak głowica mocująca – kabłąk
i trzpień głowni. Wszystkie elementy rękojeści
dekorowane rżniętymi motywami kresek, łez oraz
gwiazdy. W gwiazdach wnitowane szlifowane

perły stalowe. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
niklowana, wąska, trójgranna, o wklęsłym szlifie,
z szerszym płazem wewnętrznym oraz dwoma węższymi zewnętrznymi. Wszystkie płazy od nasady do
połowy długości dekorowane trawioną dekoracją, na
którą składają się motywy geometryczne, arabeski,
gałązki laurowe. Dodatkowo na wewnętrznym płazie
panoplia. P o c h w a poszyta czarną skórą, okucia
stalowe. Szyjka z płaskim kołnierzem mocowana
na płaszczu pochwy. Na zewnętrznej stronie zaczep
w postaci rozety z osadzonymi szlifowanymi perłami
stalowymi. Trzewik zakończony kulką. Zewnętrzne
strony okuć dekorowane poprzecznym żłobieniem.

cena wywoławcza: 3 000 zł
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SZPADA PARADNA SS POLICJI, III RZESZA
dł. całk. szpady w pochwie 1017 mm, dł. szpady
971 mm, dł. głowni 839 mm, szer. głowni u nasady 20 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szpady 530 g, masa szpady w pochwie 1005 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa z białego
metalu. Jelec esowaty, przednie ramię łukowato
wygięte tworzy kabłąk zamocowany na trzpieniu
głowni. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany,

opleciony stalowym drutem, dołem ujęty ozdobnym
pierścieniem, górą nakrętką na trzpieniu głowni.
Pod jelcem skórzana podkładka. G ł o w n i a prosta, stalowa, polerowana, niklowana, profilowana
w jedną bruzdę przygrzbietową. Długie, obosieczne
pióro, sztych symetryczny. P o c h w a stalowa,
z jedną ryfką z zaczepem i ruchomym koluszkiem.
Ozdobna szyjka mocowana na płaszczu pochwy
dwoma śrubkami. Ostroga symetryczna.

cena wywoławcza: 1 400 zł

73
SZPADA OFICERA LOTNICTWA III RZESZY, WZ 1935
dł. całk. szpady w pochwie 918 mm, dł. szpady
890 mm, dł. głowni 715 mm, szer. głowni u nasady 25 mm, masa szpady 635 g, masa szpady
w pochwie 870 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna. Jelec
symetryczny, łukowato wygięty ku głowni. Złożona
z trzech warstw imitujących skrzydła ptaka w locie.
Po obu stronach krzyża jelca umieszczona okrągła
aplikacja, w której widniała swastyka (obecnie
zeszlifowana). Trzon rękojeści w kształcie wrzeciona, drewniany, ukośnie żłobiony, obciągnięty
skórą i opleciony dwoma mosiężnymi filigranami.
Uchwycony dołem pierścieniem, górą okrągłą
głowicą z pierścieniem, mocowaną na trzpieniu

głowni gwintem. Po obu stronach głowicy koliste
przedstawienia swastyki (na wewnętrznej stronie
zeszlifowane). Głowica obwiedziona taśmą dekorowaną motywem liści dębu. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, obosieczna, bez progu.
Obustronnie profilowana w jedną głęboką bruzdę do
połowy długości głowni. Poniżej szlif sześcioboczny.
Na wewnętrznym płazie, pod nasadą, bita sygnatura producenta z Solingen, Paula Weyersberga.
P o c h w a metalowa, obciągnięta czarną skórą,
okucia z białego metalu. Szyjka z kołnierzem i dwoma ruchomymi koluszkami mocowana na płaszczu
pochwy dwiema śrubkami. Podobnie mocowany
trzewik zakończony gałką. Przy pochwie skórzana
żabka z zaczepem z białego metalu.

cena wywoławcza: 2 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA PRUSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1811
dł. całk. szabli w pochwie 1005 mm, dł. szabli
941 mm, dł. głowni 810 mm, szer. głowni u nasady 40 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli 1025 g, masa szabli w pochwie 2285 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa żelazna. Jelec
prosty, krzyżowy, z kabłąkiem w kształcie półstrzemienia oraz owalnymi półwąsami. W kabłąku, na
wysokości głowicy, szczelina do wiązania temblaka.
Trzon drewniany, z poprzecznymi karbami, owinięty czarną skórą. Kapturek długi z policzkami,
dołem mocowany wraz z trzonem w pierścieniu
u jelca. Górą zanitowany trzpieniem głowni. Po-

liczki zakute wraz z trzonem poprzecznym nitem.
Między jelcami a nasadą skórzana podkładka.
Na wewnętrznym krzyżu numeratory wojskowe.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o znacznej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w bardzo szeroką
bruzdę przygrzbietową, pióro obosieczne, sztych
w linii grzbietu. Korozja na całej głowni usunięta.
P o c h w a żelazna, ciężka, z dwoma ryfkami
z ruchomymi koluszkami na płaskim grzbiecie.
Kołnierz mocowany w płaszczu pochwy dwiema
śrubkami. Ostroga asymetryczna, z sygnaturą
producenta „S & K”.

cena wywoławcza: 2 200 zł

75
SZABLA PRUSKA ARTYLERYJSKA M 1848 n/A
dł. całk. szabli w pochwie 920 mm, dł. szabli
888 mm, dł. głowni 755 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli 980 g, masa szabli w pochwie 1635 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy z owalnymi półwąsami.
Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku głowni,
przednie, załamane pod kątem prostym, z wybrzuszeniem w górnej części, tworzy kabłąk z kształcie
„półstrzemienia”. Długi, sięgający jelca kapturek
z policzkami od góry mocowany wraz z kabłąkiem
nakrętką na trzpieniu głowni, od dołu ujęty wraz
z trzonem pierścieniem. Trzon poprzecznie karbowany, w środkowej części wyoblony, uchwycony

poprzecznym nitem w policzkach kapturka. Na
zewnętrznym krzyżu jelca wybite: „1920”, na wewnętrznym „3.IR.R.14.41.”. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o niewielkiej krzywiźnie, obustronnie
profilowana w jedną, szeroką bruzdę. Krótkie,
obosieczne pióro z ością, sztych symetryczny. Na
zewnętrznym progu sygnatura producenta „WEYERSBERG & CO/SOLINGEN”. Na grzbiecie litera
gotycka, rok „15”, litera „W” zwieńczona koroną.
P o c h w a stalowa, polerowana, z jedną ryfką
z poziomym zaczepem po wewnętrznej stronie
i nieruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka
mocowana w płaszczu pochwy dwiema śrubami.
Ostroga asymetryczna. Na kołnierzu i płaszczu
powtórzone wojskowe oznaczenia” 3./R./R.14.41”.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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SZABLA OFICERA ARTYLERII, SAKSONIA, WZ 1848
dł. całk. szabli w pochwie 1080 mm, dł. szabli
1008 mm, dł. głowni 867 mm, szer. głowni
u nasady 26 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm,
masa szabli 985 g, masa szabli w pochwie 1500 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna, złocona. Jelec krzyżowo-kabłąkowy z kwadratowymi
półwąsami. Kabłąk w kształcie półstrzemienia, ze
szczeliną na temblak. Tylne ramię jelca zakończone
małą główką lwa, zagiętą ku głowni. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, owinięty imitacją
skóry jaszczura i opleciony skręconymi drutami
stalowymi. Długi kapturek w kształcie lwiej głowy,

z policzkami, dołem mocowany wraz z trzonem
w ozdobnym pierścieniu, górą nitowany trzpieniem
głowni. Zewnętrzny półwąs dekorowany skrzyżowanymi lufami armatnimi, wewnętrzny wybuchającym
granatem. Całość okuć bardzo bogato dekorowana.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o znikomej
krzywiźnie, piórowa. Płazy obustronnie płaskie,
klinowe, grzbiety o przekroju okrągłym. Pióro długie,
obosieczne, z wystającą asymetryczną ością, sztych
przygrzbietowy. P o c h w a metalowa, z dwiema
ryfkami, pomalowana na czarno. Szyjka dodana,
ostroga asymetryczna. Przy szabli oficerski temblak
Saksonii.

cena wywoławcza: 2 400 zł

77
SZABLA PRUSKA SAPERÓW WZ 1889, WARIANT
dł. całk. szabli w pochwie 970 mm, dł. szabli
938 mm, dł. głowni 793 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli 925 g, masa szabli w pochwie 1455 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
esowaty, tarczowo kabłąkowy, wykonany z płaskownika. Tylne ramie zwinięte ku głowni zakończone
walcem. Przednie łukowato wygięte tworzy kabłąk
połączony z głowicą. Trzon rękojeści z ciemnej
masy, poprzecznie karbowany, z występem na
palec wskazujący. Mocowany dołem w pierścieniu,
górą nakrętką na głowicy. Do trzpienia mocowany

dwoma poprzecznymi nitami. Pod jelcem skórzana
podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
w przekroju klinowa, o małej krzywiźnie. Pióro
obosieczne z ością. Sztych przygrzbietowy, grzbiet
w przekroju okrągły. Na wewnętrznym progu bita
sygnatura producenta F. W. HOLLER/SOLINGEN.
Na grzbiecie, pod nasadą bita litera gotycka zwieńczona koroną. P o c h w a stalowa, pomalowana
na czarno. Jedna ryfka z poziomym zaczepem po
wewnętrznej stronie oraz nieruchomym koluszkiem
na grzbiecie. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy
dwiema śrubkami. Ostroga asymetryczna.
Przy szabli pruski temblak oficerski.

cena wywoławcza: 3 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA POLSKA OFICERSKA WZ 1921/22
dł. całk. szabli w pochwie 965 mm, dł. szabli
900 mm, dł. głowni 773 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szabli 710 g, masa szabli w pochwie 1095 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny
z wąsami. Tylne ramie jelca zwinięte ku głowni
w wolutę, przednie, załamane pod katem prostym
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy
i połączony z trzpieniem głowni. Trzon drewniany
z dziesięcioma poprzecznymi karbami, obłożony
czarną skórą i opleciony filigranem mosiężnym.
Długi sięgający jelca kapturek, górą mocowany

śrubą na głowicy, dołem sztyftem do otworu
w tylnym ramieniu jelca. Od spodu na tym ramieniu
wybita cyfra „5”. Między jelcami, a nasadą skórzana
podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o średniej krzywiźnie. Profilowana obustronnie
w jedną, szeroką bruzdę przygrzbietową. Pióro
obosieczne, sztych w linii grzbietu. Na grzbiecie
ślad sygnatury. Głownia europejska ze śladami
korozji na całej powierzchni. P o c h w a stalowa,
polerowana, niklowana, z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka z dławikiem
mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Ostroga
asymetryczna. Minimalne wgniecenie, pęknięcie
spawu na ok. 10 cm długości brzuśca.

cena wywoławcza: 3 500 zł

79
PÓŁSZABLA ŻANDARMERII POLICJI, POLSKA, WZ 1921/22
dł. całk. szabli w pochwie 788 mm, dł. szabli
758 mm, dł. głowni 632 mm, szer. głowni u nasady 31 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szabli 715 g, masa szabli w pochwie 1020 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 drewniany z dziesięcioma poprzecz-

nymi karbami, oklejony czarną skórą i opleciony
filigranem mosiężnym. Długi, sięgający jelca
kapturek mocowany sztyftem do otworu w tylnym
ramieniu jelca i śrubą na głowicy. Na spodzie przedniego ramienia wybite litery „GM”. G ł o w n i a
stalowa, o znikomej krzywiźnie, skorodowana na
całej długości. Obustronnie profilowana w jedną,
średniej szerokości bruzdę przygrzbietową. Długie
obosieczne pióro z ością, sztych symetryczny.
P o c h w a stalowa z szyjką, bez ostrogi. Brak
zaczepu do żabki.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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SZABLA POLSKA OFICERSKA
WZ 21/22
dł. całk. szabli w pochwie 955 mm, dł. szabli
900 mm, dł. głowni 775 mm, szer. głowni
u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 660 g, masa szabli w pochwie 1215 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny,
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku
głowni, przednie załamane pod kątem prostym
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy
i połączony z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści
drewniany, z dziewięcioma poprzecznymi karbami,
oklejony czarną skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Długi, sięgający jelca
kapturek, zamocowany śrubą na głowicy i sztyftem
do otworu w tylnym ramieniu jelca. Między jelcami
a nasadą głowni skórzana podkładka. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o niewielkiej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego, jednosiecznego pióra. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym
płazie trawione: orzeł w koronie, napis kursywą
„Honor i Ojczyzna”. Całość ujęta stylizowanym
ornamentem liści akantu. Na wewnętrznym
progu, pod nasadą tłok wytwórni „G. BOROWSKI/
WARSZAWA”. P o c h w a stalowa, polerowana,
niklowana. Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami
na grzbiecie. Szyjka z dławikiem blokującym
wodzidła, mocowana na wcisk w płaszczu pochwy
zakończonej ostrogą.
cena wywoławcza: 10 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA POLSKA
SZEREGOWYCH BRONI
JEZDNYCH WZ 1917
dł. całk. szabli w pochwie 1005 mm, dł. szabli
965 mm, dł. głowni 819 mm, szer. głowni
u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 900 g, masa szabli w pochwie 1585 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy. Tylne
ramię jelca zwinięte w płaską wolutę ku głowni.
Przednie, łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk
główny w przekroju czworoboczny, połączony
z trzpieniem głowni. Dwa kabłąki boczne, w przekroju owalne, łączą się z kabłąkiem głównym
w jego górnej części. Trzon rękojeści z litego
drewna, z siedmioma skośnymi żłobieniami. Długi
kapturek mocowany na głowicy ozdobną nakrętką.
Dołem zaklinowany wraz z trzonem w gnieździe
jelca. Kapturek u góry wykrojony w kształcie
tarczy amazonek na której nałożony jest orzeł
w koronie. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o średniej krzywiźnie, profilowana obustronnie
w jedną bruzdę przygrzbietową. Na zewnętrznym
płazie, pod nasadą, tłok wytwórni: na głowni
schematycznego miecza napis „ARMA”, poniżej
„WARSZAWA”. Na wewnętrznym tłok odbiorczy
Głównego Urzędu Zaopatrzenia Armii – GUZA.
P o c h w a stalowa, z ogniskami korozji, pomalowana na czarno. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy dwoma nitami. Dwie ryfki z ruchomymi
koluszkami na grzbiecie. Ostroga asymetryczna.
Kilka wgnieceń w dolnej części pochwy.
cena wywoławcza: 5 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA
BRONI JEZDNYCH WZ 1917
dł. całk. szabli w pochwie 986 mm, dł. szabli
965 mm, dł. głowni 825 mm, szer. głowni
u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm,
masa szabli 780 g, masa szabli w pochwie 1375 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy z wąsami.
Tylne ramię jelca zwinięte w płaską wolutę ku
głowni, przednie łukowato zagięte ku górze, tworzy
kabłąk główny połączony z trzpieniem głowni. Dwa
kabłąki boczne biegną łukiem po obu stronach
zewnętrznego wąsa i łączą się z kabłąkiem
głównym w jego górnej części. Wąsy eliptycznie
ostro ścięte, ozdobione motywem roślinnym.
Długi, sięgający jelca kapturek, mocowany od
góry ozdobną nakrętką w kształcie rozety, dołem
sztyftem do otworu w tylnym ramieniu jelca. Kapturek u góry wykrojony w kształt tarczy, ozdobiony
tłoczonym orłem w koronie na tarczy amazonek.
Trzon drewniany, ukośnie karbowany, obciągnięty
czarną skórą i opleciony filigranem mosiężnym.
Między jelcami, a nasadą głowni skórzana
podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
niklowana o dużej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w trzy bruzdy przygrzbietowe na wysokości
brzuśca. Długie, obosieczne pióro, sztych w linii
grzbietu. Na zewnętrznym płazie piękna trawiona
dekoracja: ciąg liści i owoców dębu, ciąg pąków
kwiatowych. Pomiędzy nimi przedstawienie
orła w koronie oraz napis kursywą „Za Polskę
i wiarę”. Na wewnętrznym płazie, pod nasadą
bita sygnatura producenta: „G. BOROWSKI”.
P o c h w a stalowa, polerowana, niklowana.
Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami na grzbiecie.
Szyjka mocowana w płaszczu pochwy śrubką po
stronie grzbietowej. Ostroga asymetryczna. Drobne
wgniecenia na wysokości pióra.
cena wywoławcza: 7 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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PAŁASZ PRUSKIEJ KAWALERII
WZ 1889
Regulaminowy pałasz pruski, kompletny. Kosz jelca i głownia bardzo mocno skorodowane, pochwa
prawdopodobnie także (zamalowana na czarno).
cena wywoławcza: 380 zł

84
PAŁASZ PRUSKIEJ KAWALERII WZ 1889
dł. całk. pałasza w pochwie 986 mm, dł. pałasza
962 mm, dł. głowni 821 mm, szer. głowni u nasady 26 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
pałasza 755 g, masa pałasza w pochwie 1170 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa.
Jelec koszowy, ażurowy, z godłem Prus po stronie
zewnętrznej. W górnej części kosza szczelina
do wiązania temblaka. Trzon rękojeści z wulkanizowanego kauczuku, poprzecznie karbowany,
mocowany z trzpieniem głowni dwiema śrubami

poprzecznymi, dołem uchwycony pierścieniem.
Krótki kapturek mocowany nakrętką na trzpieniu
głowni. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, obustronnie profilowana od wysokiego progu
w jedną bruzdę przygrzbietową. Długie, obosieczne
pióro. P o c h w a stalowa, polerowana. Szyjka
mocowana w płaszczu pochwy dwiema śrubkami.
Poniżej pierścień z antabką po wewnętrznej stronie
i nieruchomym koluszkiem po stronie grzbietowej.
Ostroga asymetryczna. Na wewnętrznej stronie trzy
minimalne wgniecenia.

cena wywoławcza: 1 500 zł
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PAŁASZ ANGIELSKI OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1822
dł. całk. pałasza w pochwie 1030 mm, dł. pałasza
980 mm, dł. głowni 835 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
pałasza 1095 g, masa pałasza w pochwie 2240 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” (królowa Victoria 1837–1901).
Kabłąk połączony na zaczep z trzpieniem głowni,
w jego górnej części szczelina do wiązania
temblaka. Trzon rękojeści drewniany, poszerzony
w partii środkowej, z siedmioma poprzecznymi
karbowaniami, owinięty czarną skórą i opleciony
dwoma drutami i jednym filigranem. 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. Na obu progach trawione znaki producenta,
zwieńczone dekoracją roślinną. P o c h w a stalowa, polerowana, z płaskim grzbietem. Dwie ryfki
z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Poszerzona
szyjka z wyprofilowanym wejściem, mocowana
w płaszczu pochwy dwiema śrubkami. Pochwa
zakończona asymetryczną ostrogą. Stan pałasza
bardzo dobry.

cena wywoławcza: 2 200 zł

86
PAŁASZ FRANCUSKI DRAGONÓW WZ 1816
dł. całk. szabli w pochwie 1196 mm, dł. szabli
1145 mm, dł. głowni 988 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, masa
szabli 1380 g, masa szabli w pochwie 2220 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowo-tarczowa. Jelec esowaty, czterokabłąkowy,
w przekroju owalny. Tarcza od strony grzbietu lekko
zawinięta ku głowni, od strony siecznej zwężająca
się, łukowato zagięta, tworzy kabłąk główny połączony z kapturkiem. Trzy kabłąki boczne biegną
zagięte od zewnętrznej strony tarczy i łączą się
z kabłąkiem głównym w jego górnej części. Krótki,
mocujący trzon kapturek zanitowany trzpieniem
głowni. Trzon rękojeści drewniany, ukośnie karbowany, obłożony czarną skórą i opleciony podwójnie

skręconym drutem mosiężnym. Na wewnętrznej
stronie kabłąka głównego punce odbiorcze: litera
„T” zwieńczona gwiazdką w owalu, cyfra „2”
w owalu oraz numerator wojskowy „801”. Pod
tarczą skórzana podkładka. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o przekroju klinowym. Obustronnie
profilowana w dwie szerokie i głębokie bruzdy na
całej długości płazów. Krótkie, obosieczne pióro
z mocno zaznaczoną ością. Sztych symetryczny.
Na grzbiecie napis „Mre Rle de Klingenthal Janvier
1833 j. a.”. P o c h w a stalowa, polerowana,
z dwiema ryfkami. Pierścienie ryfek z ogniwkami
i ruchomymi koluszkami po stronie grzbietowej.
Szyjka mocowana w płaszczu pochwy dwoma
nitami. Wydatna, symetryczna ostroga.

cena wywoławcza: 2 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZASZKA DRAGOŃSKA ŻOŁNIERSKA WZ 1881
dł. całk. szaszki w pochwie 963 mm, dł. szaszki
912 mm, dł. głowni 772 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szaszki 610 g, masa szaszki w pochwie 1090 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca 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
mocowanym na trzpieniu głowni profilowaną, owal-

ną nakrętką. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o bardzo małej krzywiźnie, obustronnie profilowana
w jedną szeroką bruzdę i dwie bruzdeczki przygrzbietowe, biegnące od trzpienia. Pióro obosieczne, sztych niesymetryczny. Głownia ze śladami
usuniętej korozji. Końcówka sztychu zeszlifowana.
P o c h w a drewniana, obciągnięta czernioną
imitacją skóry. Okucia mosiężne. Szyjka z nałożonym na nią pierścieniem z wyciętą antabką na
wewnętrznej stronie. Poniżej ryfka z ruchomym
koluszkiem na brzuścu. Trzewik mocowany do
płaszcza pochwy zapinką po wewnętrznej stronie.

cena wywoławcza: 900 zł

88
SZASZKA W TYPIE SZASZEK KOZACKICH NISKICH RANGĄ WZORU
1904
dł. całk. szaszki w pochwie 1020 mm, dł. szaszki
1000 mm, dł. głowni 850 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa
szaszki 690 g, masa szaszki w pochwie 1125 g

sztych w linii grzbietu. P o c h w a drewniana,
obciągnięta czarną skórą. Okucia mosiężne: pierścień z antabką, ryfka z ruchomym koluszkiem
oraz trzewik.

R ę k o j e ś ć otwarta, jednolita, wykonana
z blachy mosiężnej. Trzon przewężony, bogato
dekorowany. Głowica rozwidlona. G ł o w n i a
stalowa, o średniej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną szeroką bruzdę. Pióro obosieczne,

Opisana szaszka kaukaska to nieregulaminowa
szaszka kozacka niskich rangą, WZ 1904. Nietypowo wykonana rękojeść, zachowana w dobrym
stanie. XIX-wieczna głownia bardzo mocno skorodowana. Pochwa XX-wieczna w bardzo dobrym stanie.

cena wywoławcza: 1 000 zł
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SZASZKA KAWALERYJSKA WZ 1927
dł. całk. szabli w pochwie 972 mm, dł. szabli
941 mm, dł. głowni 805 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szabli 890 g, masa szabli w pochwie 1420 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna. Trzon
drewniany, ukośnie karbowany, ujęty szerokim
pierścieniem z oparciem dla palca wskazującego,
a górą rozwidloną głowicą z otworem na temblak,
mocowaną nakrętką na trzpieniu głowni. Na
głowicy osadzony miedziany orzeł kościuszkowski.
Pod rękojeścią, na głowni, znajduje się podkładka
skórzana. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie profilo-

wana w jedną bruzdę, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne z ością,
sztych przygrzbietowy. Na wewnętrznym progu
sygnatura producenta pisana cyrylicą „ZIK” (Kombinat Narzędziowy w Złotouście) oraz rok „1944”.
Na zewnętrznym progu cecha odbioru – litera „R”
pisana cyrylicą. P o c h w a drewniana, obciągnięta malowaną na czarno ceratą. Stalowa szyjka
z nałożonym mosiężnym pierścieniem z antabką
po zewnętrznej stronie. Poniżej ryfka z ruchomym
koluszkiem na grzbiecie. Odwrócony pierścień na
pochwie umożliwiał noszenie szaszki na sposób
polski – ostrzem do przodu. Trzewik stalowy.

cena wywoławcza: 2 600 zł

90
SZASZKA DRAGOŃSKA ŻOŁNIERSKA WZ 1881
dł. całk. szaszki w pochwie 986 mm, dł. szaszki
958 mm, dł. głowni 810 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szaszki 835 g, masa szaszki w pochwie 1590 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy. Tylne ramię jelca zakończone
zwiniętą ku głowni łezką z otworem na temblak.
Przednie, dwukrotnie łukowato zagięte, tworzy
kabłąk, połączony z kapturkiem zaczepem. Trzon
rękojeści drewniany, z ukośnymi żłobieniami,
dołem ujęty pierścieniem, górą mocowany stalową nakrętką na kapturku do trzpienia głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o małej
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną

szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą długiego
obosiecznego pióra z ością. Sztych przygrzbietowy.
Na zewnętrznej stronie krzyża jelca skrócona
nazwa fabryki, pisana cyrylicą: ZLAT. OR. FAB.
Na zewnętrznym progu bita sygnatura producenta
oraz rok produkcji „1919”. P o c h w a drewniana,
obciągnięta brązową skórą. Okucia mosiężne.
Szyjka z nałożonym pierścieniem z wyciętą antabką
na wewnętrznej stronie. Poniżej trzy pierścienie
z gniazdami na czterograniasty bagnet. Środkowy
pierścień z ruchomym koluszkiem od strony siecznej. U dołu trzewik mocowany do płaszcza pochwy
zapinką po wewnętrznej stronie. Na wysokości
brzuśca brak wąskiego paska skóry. Przy pochwie
skorodowany bagnet czworogranny.

cena wywoławcza: 1 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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SZABLA POLSKA OFICERA
JAZDY KSIĘSTWA
WARSZAWSKIEGO 1807–1814
dł. szabli 1003 mm, dł. głowni 874 mm, szer.
głowni u nasady 37,5 mm, gr. grzbietu u nasady
8,5 mm, masa szabli 810 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa,
koszowa. Jelec esowaty, czterokabłąkowy. Tylne
ramię jelca zwinięte ku głowni w płaską wolutę.
Trzy boczne kabłąki, w przekroju owalne, łukowato wygięte, biegną od zewnętrznej strony jelca
i łączą się z kabłąkiem w jego górnej części. Całość
zespolona z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści
drewniany, ukośnie karbowany, owinięty skórą
i opleciony dwoma podwójnie skręconymi mosiężnymi drucikami. Długi, sięgający jelca kapturek,
dołem mocowany wraz z trzonem w pierścieniu.
Górą kapturek z płaskim denkiem i romboidalną
podkładką zanitowany trzpieniem głowni.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w szeroką bruzdę, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Szlif bruzdy od wąskiego
progu, sięgający połowy długiego, obosiecznego
pióra. Na wysokości brzuśca bardzo wąska
bruzdeczka przygrzbietowa, sięgająca połowy
pióra. Sztych w linii grzbietu.
cena wywoławcza: 5 000 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA JAZDY KRÓLESTWA POLSKIEGO
1815–1831
dł. całk. szabli w pochwie 1053 mm, dł. szabli
1016 mm, dł. głowni 883 mm, szer. głowni
u nasady 32 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm,
masa szabli 920 g, masa szabli w pochwie 1550 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
esowaty, trójkabłąkowy. Tylne ramię jelca zwinięte
ku głowni w płaską wolutę. Dwa boczne kabłąki,
w przekroju owalne, łukowato wygięte, biegną od
zewnętrznej strony jelca i łączą się z kabłąkiem
głównym w jego górnej części. Całość zespolona
z trzpieniem głowni. Trzon rękojeści drewniany,
przewężony w środkowej partii, poprzecznie
żłobiony, owinięty skórą i opleciony dwoma
gładkimi, mosiężnymi drutami. Głowica pochylona
do przodu, nakryta długim, sięgającym jelca kapturkiem z płaskim denkiem. Kapturek żłobiony na

brzegach, dołem mocowany mosiężnym klinikiem
do tylnego ramienia jelca, górą, na romboidalnej
podkładce, nitowany trzpieniem głowni. Między
jelcem i głownią sukienna podkładka. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, o niewielkiej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną,
wąską bruzdę przygrzbietową od trzpienia do
połowy obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. Na
obu płazach, na wysokości zastawy, ryty wiązany,
zwieńczony koroną monogram królewski „AR”
(Augustus Rex). Głownia saksońska z 1 połowy
XVIII wieku, oprawiona w polską, regulaminową
rękojeść. P o c h w a stalowa, polerowana, niklowana. Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami od strony
grzbietowej. Wąska szyjka mocowana na wcisk
w płaszczu pochwy, zakończonej asymetryczną
ostrogą.

cena wywoławcza: 16 000 zł
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SZASZKA DRAGOŃSKA ŻOŁNIERSKA WZ 1881 R.
dł. całk. szaszki w pochwie 1028 mm, dł. szaszki
1004 mm, dł. głowni 858 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szaszki 840 g, masa szaszki w pochwie 1245 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
jelec esowaty, w przekroju czworoboczny. Tylne
ramię jelca zakończone zwiniętą ku głowni łezką
z otworem na temblak. Przednie łukowato zagięte,
tworzy kabłąk połączony z kapturkiem. Trzon
rękojeści drewniany, ukośnie żłobiony. Dołem
ujęty pierścieniem, górą kapturkiem zamocowanym
nakrętką na trzpieniu głowni. Na wewnętrznej
stronie jelca bite cyrylicą oznaczenia wojskowe oraz

numer broni „35”. Pod jelcem skórzana podkładka.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o małej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną, szeroką
bruzdę przygrzbietową. Długie, obosieczne pióro
z ością, sztych przygrzbietowy. Na zewnętrznym
progu sygnatura producenta, rok „1892” oraz cecha
odbiorcza. Na wewnętrznym dwie cechy odbiorcze
oraz cyfra „5”. P o c h w a z łubek drewnianych,
poszyta skórą. Okucia mosiężne. Szyjka z nałożonym pierścieniem z antabką po wewnętrznej
stronie. Poniżej ryfka z ruchomym koluszkiem po
stronie siecznej. Trzewik mocowany do płaszcza
pochwy zapinką po wewnętrznej stronie.

cena wywoławcza: 2 800 zł

94
SZASZKA ARTYLERYJSKA ŻOŁNIERSKA WZ 1868 R.
dł. całk. szaszki w pochwie 908 mm, dł. szaszki
887 mm, dł. głowni 740 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szaszki 1055 g, masa szaszki w pochwie 1495 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec esowaty, w przekroju czworoboczny. Jego
tylne ramię zakończone spłaszczoną kulką, zagięte
ku głowni, przednie, łukowato wygięte, tworzy
kabłąk łączący się z głowicą. Pochylony do przodu
drewniany trzon, poziomo karbowany, owinięty
skórą i opleciony podwójnie skręconym drutem
mosiężnym. Trzon nakryty krótkim kapturkiem
i podkładką w kształcie półśliwki, zanitowaną
trzpieniem głowni. Na zewnętrznej stronie jelca
bite cyrylicą litery, wskazujące jednostkę wojskową,

oraz numer broni „347”. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o małej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną, szeroką bruzdę przygrzbietową.
Krótkie, jednosieczne pióro, sztych w linii grzbietu.
Na wewnętrznym progu sygnatura producenta,
pisana cyrylicą „Złatoust”, rok „1878” oraz cechy
kontrolne. Na zewnętrznym progu cechy kontrolne.
P o c h w a z łubek drewnianych, poszyta czarną
skórą. Okucia mosiężne. Szyjka mocowana śrubką
w płaszczu pochwy. Poniżej ryfka z zaczepem po
wewnętrznej stronie. Druga ryfka z ruchomym
koluszkiem po stronie siecznej. Pochwa zakończona
ściętym trzewikiem. Wszystkie okucia puncowane
cechą odbiorczą. Na pierścieniu górnej ryfki
powtórzony numer broni „347”.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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SZASZKA RADZIECKA KAWALERYJSKA OFICERSKA WZ 1927
dł. całk. szaszki w pochwie 970 mm, dł. szaszki
945 mm, dł. głowni 805 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szaszki 840 g, masa szaszki w pochwie 1310 g
R ę k o j e ś ć otwarta, okucia metalowe – niklowane. Trzon drewniany, ukośnie karbowany,
dołem ujęty szerokim pierścieniem z oparciem dla
palca wskakującego, a górą rozwidlony głowicą
z otworem na temblak, mocowaną nakrętką na
trzpieniu głowni. Na głowicy, na groszkowanym tle,
wkomponowany w ornament z kłosów zbóż herb
ZSRR. Nad herbem umieszczone litery „CCCp”.

Między rękojeścią a progiem głowni skórzana
podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną bruzdę, wypełniającą niemal całą
powierzchnię płazów. Pióro obosieczne z ością,
sztych przygrzbietowy. Na zewnętrznym progu sygnatura producenta pisana cyrylicą „ZIZ” (Fabryka
Broni w Złatouście), pod nią rok produkcji „37”.
P o c h w a drewniana, obciągnięta czarną skórą.
Okucia niklowane. Szyjka z nałożonym pierścieniem
z antabką po wewnętrznej stronie. Poniżej ryfka
z ruchomym koluszkiem po stronie siecznej. Trzewik
mocowany do płaszcza pochwy zapinką.

cena wywoławcza: 2 200 zł

96
SZASZKA RADZIECKA KAWALERYJSKA WZ 1927
dł. całk. szaszki w pochwie 957 mm, dł. szaszki
944 mm, dł. głowni 802 mm, szer. głowni u nasady
31 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szaszki
940 g, masa szaszki w pochwie z bagnetem 1945 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.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, o umiarkowanej
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną bruz-

dę, wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów.
Pióro obosieczne z ością, sztych przygrzbietowy. Na
zewnętrznym progu sygnatura producenta pisana
cyrylicą „ZIK” (Kombinat Narzędziowy w Złotouście)
oraz data „1944”. Na wewnętrznym progu cecha
odbiorcza – litera „R” pisana cyrylicą. P o c h w a
drewniana, obciągnięta malowaną na czarno
ceratą. Stalowa szyjka z nałożonym mosiężnym
pierścieniem, z antabką po wewnętrznej stronie.
Trzy mosiężne ryfki z gniazdami mocującymi bagnet
na pochwie. Mosiężny trzewik mocowany zapinką
na wewnętrznym boku. W antabce pasek nośny.
W gniazdach bagnet, przy szabli skórzany temblak.

cena wywoławcza: 2 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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97
SZABLA POLSKA OFICERA
KAWALERII WZ 1917
R ę k o j e ś ć z obciętymi bocznymi kabłąkami.
G ł o w n i a skorodowana, obcięta. P o c h w a
skorodowana z wtórną szyjką.
cena wywoławcza: 900 zł

98
SZABLA POLSKA
SZEREGOWYCH BRONI
JEZDNYCH WZ 1921
dł. całk. szabli w pochwie 995 mm, dł. szabli
917 mm, dł. głowni 788 mm, szer. głowni
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm,
masa szabli 815 g, masa szabli w pochwie 1420 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy, w przekroju czworoboczny,
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę
ku głowni. Przednie, załamane pod kątem
prostym tworzy kabłąk łukiem dochodzący do
głowicy i połączony z trzpieniem głowni. Długi
kapturek dołem mocowany sztyftem w otworze
tylnego ramienia jelca, górą śrubą na głowicy.
Trzon drewniany, lity, z trzynastoma poprzecznymi
karbami. Okucia z usuniętą korozją. Między jelcami, a nasadą skórzana podkładka. G ł o w n i a
stalowa, profilowana obustronnie w jedną bruzdę
przygrzbietową. Długie, obosieczne pióro z ością,
sztych symetryczny. Cała powierzchnia płazów ze
śladami dużej korozji. P o c h w a stalowa, polerowana z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami
na grzbiecie. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy
na wcisk. Ostroga asymetryczna. Pochwa w dużo
lepszym stanie niż szabla (brak korozji), dobrana
z innego kompletu.
cena wywoławcza: 2 400 zł
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SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1917
dł. całk. szabli w pochwie 975 mm, dł. szabli
915 mm, dł. głowni 772 mm, szer. głowni u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szabli 805 g, masa szabli w pochwie 1380 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy. Tylne ramię
jelca zwinięte w płaską wolutę ku głowni. Przednie
łukowato zagięte ku górze tworzy kabłąk główny,
w przekroju czworoboczny, połączony z trzpieniem
głowni. Dwa kabłąki boczne w przekroju owalne
łączą się z kabłąkiem głównym w jego głównej
części. Trzon rękojeści z litego drewna, z siedmioma

skośnymi żłobieniami. Długi kapturek mocowany
na głowicy ozdobną nakrętką. Dołem zaklinowany
wraz z trzonem w gnieździe jelca. Kapturek u góry
wykrojony w kształcie tarczy amazonek na której
nałożony jest orzeł w koronie. G ł o w n i a stalowa, bardzo mocno skorodowana. Profilowana
obustronnie w jedną bruzdę przygrzbietową. Pióro
obosieczne, sztych w linii grzbietu. P o c h w a
stalowa, skorodowana na całej powierzchni. Dwie
ryfki z ruchomymi koluszkami na grzbiecie, szyjka
mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Ostroga
asymetryczna.

cena wywoławcza: 2 800 zł

100
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1921
dł. całk. szabli w pochwie 1004 mm, dł. szabli
938 mm, dł. głowni 795 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa
szabli 995 g, masa szabli w pochwie 1600 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa. Jelec
krzyżowo-kabłąkowy w przekroju czworoboczny
z wąsami. Tylne ramię jelca zwinięte w wolutę ku
głowni. Przednie, załamane pod kątem prostym,
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy
i połączony z trzpieniem głowni. Długi kapturek
dołem mocowany sztyftem w otworze tylnego

ramienia jelca, górą śrubą na głowicy. Trzon
drewniany lity, czerniony z jedenastoma poprzecznymi karbami. Okucia z usuniętą korozją. Między
jelcami, a nasadą skórzana podkładka. G ł o w n i a
stalowa, profilowana obustronnie w jedną bruzdę
przygrzbietową. Długie, obosieczne pióro z ością,
sztych symetryczny. Powierzchnia płazów ze
śladami usuniętej korozji. P o c h w a stalowa,
polerowana z dwiema ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy na wcisk. Ostroga asymetryczna. Pochwa
bez korozji, kilka wgnieceń w dolnej partii.

cena wywoławcza: 2 200 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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101
SZPADA FRANCUSKA PODOFICERA PIECHOTY WZ 1882
dł. całk. szabli w pochwie 1087 mm, dł. szabli
1020 mm, dł. głowni 885 mm, szer. głowni
u nasady 23 mm, masa szabli 730 g, masa szabli
w pochwie 1170 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna, niklowana, koszowa. Jelec esowaty, czterokabłąkowy.
Tylne ramię zakończone spłaszczoną kulą, zagięte
ku głowni. Kabłąki w przekroju półowalne. Boczne
łączą się z kabłąkiem głównym w połowie jego
obwodu. U góry kabłąk główny ze szczeliną na temblak, połączony z trzpieniem głowni. Trzon z czarnej
masy, z jedenastoma głębokimi, poziomymi
karbami i opleciony drutem mosiężnym. Długi kap-

turek mocowany wraz z trzonem w kanelowanym
pierścieniu, górą zanitowany trzpieniem głowni.
Pod tarczką jelca skórzana podkładka. G ł o w n i a
prosta, stalowa, niklowana, obosieczna, o przekroju
soczewkowym. Obustronnie profilowana w jedną
bruzdę przygrzbietową od zastawy do początku pióra. Na zewnętrznym płazie, pod nasadą, sygnatura
producenta: pod schematyczną rękojeścią litery „B”
i „F” (Balp$Fils). P o c h w a stalowa, polerowana,
niklowana, z jedną ryfką z ruchomym koluszkiem
na grzbiecie. Szyjka z kołnierzem mocowana
w płaszczu pochwy na wcisk. Ostroga symetryczna.
Niewielkie przetarcia niklu na pochwie.

cena wywoławcza: 1 000 zł

102
SZPADA FRANCUSKA,
WARIANT WZ 1882
dł. całk. szpady w pochwie 1083 mm, dł. szpady
1065 mm, dł. głowni 932 mm, szer. głowni
u nasady 23 mm, masa szpady 720 g, masa
szpady w pochwie 1050 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa z białego
metalu. Jelec tarczowy, czterokabłąkowy. Trzon
rękojeści rogowy, poprzecznie żłobiony. Długi
kapturek górą nitowany trzpieniem głowni, dołem,
wraz z trzonem, pierścieniem u jelca. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, niklowana, obosieczna. Na
wysokości zastawy w przekroju soczewkowym,
poniżej profilowana w jedną bruzdę, sięgającą
krótkiego, obosiecznego pióra z ością. P o c h w a
stalowa z szyjką mocowaną w płaszczu śrubką.
Poniżej ryfka z ruchomym koluszkiem. Ostroga
symetryczna.
cena wywoławcza: 380 zł
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SZPADA FRANCUSKA WZ 1882
Regulaminowa szpada piechoty z niklowaną
głownią wykonaną w Klingenthal i puncami
odbioru pod zewnętrzną nasadą. Okucia rękojeści niklowane, z korozją na całej powierzchni.
Pochwa bez wgnieceń, niklowana, korozja na całej
powierzchni.
cena wywoławcza: 300 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

104
SZPADA EUROPEJSKA, XIX W.
dł. całk. szpady w pochwie 975 mm, dł. szpady
940 mm, dł. głowni 790 mm, szer. głowni u nasady 18 mm, masa szabli 510 g, masa szpady
w pochwie 705 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
prosty, tarczowy. Wewnętrzna tarczka na zawiasach. Trzon wrzecionowaty, opleciony podwójnie

skręconym drutem mosiężnym. Trzon dołem
mocowany w tulei, górą nakryty okrągłą głowicą,
mocowaną na trzpieniu głowni ozdobną nakrętką.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, obosieczna,
w przekroju soczewkowata. P o c h w a skórzana,
okucia mosiężne. Szyjka z hakiem po wewnętrznej
stronie. Trzewik z asymetryczną ostrogą.

cena wywoławcza: 1 500 zł

105
SZPADA EUROPEJSKA, PRUSY (?), XIX W.
dł. całk. szpady w pochwie 912 mm, dł. szpady
832 mm, dł. głowni 695 mm, szer. głowni u nasady 22 mm, masa szabli 485 g, masa szpady
w pochwie 800 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec prosty, tarczowy. Trzon wrzecionowaty,
opleciony filigranem. Głowica okrągła, nakryta

ozdobną nakrętką. G ł o w n i a stalowa, niklowana, profilowana w jedną bruzdę przygrzbietową.
Długie, obosieczne pióro, sztych przygrzbietowy.
P o c h w a stalowa, polerowana, z jedną ryfką.
Na pierścieniu prostokątny zaczep po wewnętrznej
stronie i ruchome koluszko na grzbiecie. Kanelowana szyjka mocowana dwiema śrubkami. Ostroga
symetryczna.

cena wywoławcza: 1 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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106
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907
dł. całk. kindżału w pochwie 640 mm, dł. kindżału
593 mm, dł. głowni 436 mm, szer. głowni u nasady
35 mm, masa kindżału 500 g, masa kindżału
w pochwie 730 g
R ę k o j e ś ć otwarta. Dwie okładziny drewniane,
zespolone z trzpieniem o takim samym kształcie
dwoma dużymi nitami. Górnym na wysokości
głowicy, dolnym, mocującym jednocześnie pierścień
mosiężny, przy nasadzie głowni. Główki nitów od
zewnętrznej strony półkoliste. G ł o w n i a stalowa, polerowana, obosieczna, lekko zakrzywiona,
o przekroju spłaszczonego rombu. Obustronnie,
na środku, profilowana w dwie wąskie bruzdy,
biegnące od progu do obosiecznego pióra z ością.
Sztych w linii grzbietu. Na wewnętrznym progu,
pod nasadą, bita sygnatura wokół dwugłowego orła
oraz data produkcji „1912”. Na zewnętrznym progu
punce odbioru: litera „A” oraz litera „A” zwieńczona
koroną. P o c h w a z łubek drewnianych, obciągnięta czarną skórą, od góry okuta mosiężną szyjką,
z okienkiem po obu stronach. Dolna część szyjki to
nałożony pierścień z nieruchomym koluszkiem na
rzemień od strony wewnętrznej. Trzewik zakończony
gałką, mocowany do płaszcza pochwy zapinką.
cena wywoławcza: 1 100 zł

107
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907
dł. całk. kindżału w pochwie 648 mm, dł. kindżału 590 mm, dł. głowni 436 mm, szer. głowni
u nasady 35 mm, masa kindżału 485 g, masa
kindżału w pochwie 690 g

108
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907
dł. całk. kindżału w pochwie 622 mm, dł. kindżału 588 mm, dł. głowni 435 mm, szer. głowni
u nasady 35 mm, masa kindżału 490 g, masa
kindżału w pochwie 690 g

R ę k o j e ś ć otwarta. Dwie okładziny drewniane,
zespolone z trzpieniem o takim samym kształcie
dwoma dużymi nitami. Górnym na wysokości głowicy, dolnym, mocującym jednocześnie pierścień
mosiężny, przy nasadzie głowni. Główki nitów od
zewnętrznej strony półkoliste. Na wewnętrznej
stronie pierścienia bite numeratory wojskowe.
Uszczerbek zewnętrznej okładziny. G ł o w n i a
stalowa, polerowana, obosieczna, lekko zakrzywiona, o przekroju spłaszczonego rombu. Obustronnie,
na środku, profilowana w dwie wąskie bruzdy,
biegnące od progu do obosiecznego pióra z ością.
Sztych w linii grzbietu. Na wewnętrznym progu,
pod nasadą, bita sygnatura wokół dwugłowego
orła oraz data produkcji „1913”. Na zewnętrznym
punca odbioru: litera „A” oraz litera „A” zwieńczona
koroną. Ślady korozji na głowni. P o c h w a
z łubek drewnianych, obciągnięta czarną skórą,
od góry okuta mosiężną szyjką, z okienkiem po obu
stronach. Dolna część szyjki to nałożony pierścień
z nieruchomym koluszkiem na rzemień od strony
wewnętrznej. Trzewik zakończony gałką, mocowany do płaszcza pochwy zapinką. Na zewnętrznej
stronie szyjki bity numerator wojskowy.

R ę k o j e ś ć otwarta. Dwie okładziny drewniane,
zespolone z trzpieniem o takim samym kształcie
dwoma dużymi nitami. Górnym na wysokości głowicy, dolnym, mocującym jednocześnie pierścień
mosiężny, przy nasadzie głowni. Główki nitów od
zewnętrznej strony półkoliste. Na wewnętrznej
stronie pierścienia bite numeratory wojskowe.
G ł o w n i a stalowa, polerowana, obosieczna,
lekko zakrzywiona, o przekroju spłaszczonego rombu. Obustronnie, na środku, profilowana w dwie
wąskie bruzdy, biegnące od progu do obosiecznego
pióra z ością. Sztych w linii grzbietu. Na wewnętrznym progu, pod nasadą, data produkcji „1911”.
Sygnatura producenta niewidoczna, głownia na
całej długości ze śladami usuniętej korozji. Na
zewnętrznym progu punce odbioru. P o c h w a
z łubek drewnianych, obciągnięta czarną skórą, od
góry okuta mosiężną szyjką, z okienkiem po obu
stronach. Dolna część szyjki to nałożony pierścień
z nieruchomym koluszkiem na rzemień od strony
wewnętrznej. Trzewik zakończony gałką, mocowany do płaszcza pochwy zapinką. Na zewnętrznej
stronie szyjki bity numerator wojskowy.

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 600 zł

64

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

109
LANCA FRANCUSKA (?), POŁOWA XIX W.
dł. całk. lancy 3018 mm, dł. grotu 183 mm, dł.
tylca 115 mm
Grot czterogranny, mocowany w metalowym
drzewcu na wcisk i wzmocniony pierścieniem
z kołnierzem. W kołnierzu szczelina do mocowania

proporczyka. W środkowej części uchwyt obłożony
skórą, ograniczony dwoma pierścieniami. Powyżej
uchwytu pierścień z ruchomym koluszkiem i prostokątną antabką. U góry zwężającego się tylca
dwa pierścienie do mocowania strzemiączka. Grot
i tylec z widoczną korozją.

cena wywoławcza: 3 200 zł

110
HALABARDA NIEMIECKA LUB SZWAJCARSKA, OK. 1600 R.
dł. całk. 2050 mm, dł. żeleźca 415 mm
Grot czterokątny, topór z prostym, skośnym ostrzem,
masywny hak z dwoma bocznymi, wywiniętymi
wąsami. Mocowana do ośmiogrannego drzewca

czterema metalowymi listwami. Dwie listwy krótsze,
dwie dłuższe, poprzecznie przenicowane.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja 417, poz.
1053, 2013 r.

cena wywoławcza: 3 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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111
SZABLA FRANCUSKA OFICERA PIECHOTY WZ 1821
dł. całk. szabli w pochwie 907 mm, dł. szabli
888 mm, dł. głowni 750 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli 670 g, masa szabli w pochwie 880 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
złocona. Jelec tarczowy, dwukabłąkowy. Zwężająca się tarcza od strony grzbietowej zakończona
ozdobną gałką zagiętą ku głowni. Przednia tarczka
przechodzi w kabłąk połączony z kapturkiem.
Boczny kabłąk odchodzi od zewnętrznej strony
tarczki i łączy się w połowie długości z kabłąkiem
głównym. Trzon rękojeści drewniany, poprzecznie
kanelowany, obłożony skórą i opleciony filigranem

mosiężnym. Trzon dołem mocowany w gnieździe
tarczki górą krótkim kapturkiem zanitowanym
trzpieniem głowni. Rękojeść dekorowana wicią
z liści laurowych i rozetami. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, o umiarkowanej
krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną
szeroką bruzdę przygrzbietową. Pióro obosieczne,
sztych w linii grzbietu. Na zewnętrznym płazie,
pod progiem, punce odbiorcze. Na grzbiecie napis
„Manufacture Royale de Klingenthal Ferier 1823”.
P o c h w a skórzana, okucia mosiężne, złocone.
Szyjka z zaczepem po zewnętrznej stronie. Trzewik
zakończony gałką.

cena wywoławcza: 2 200 zł

112
SZABLA PRUSKA ARTYLERII
M 1848n/A
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113
ZBIÓR 7 SZTUK BIAŁEJ BRONI

Regulaminowa szabla z głownią w dobrym stanie,
okucia rękojeści żelazne z niewielką korozją,
pochwa bez wgnieceń, także z niewielką korozją.

Szable bez pochew. Głównie z korozją. W tym trzy
skrócone. W zbiorze m. in. szaszka dragońska wz
1881 z lat 80. XIX wieku.

cena wywoławcza: 400 zł

cena wywoławcza: 500 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

114
SZABLA AUSTRIACKA WYŻSZEGO URZĘDNIKA WOJSKOWEGO
WZ 1889
dł. całk. szabli w pochwie 1050 mm, dł. szabli
815 mm, dł. głowni 685 mm, szer. głowni u nasady 24 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa
szabli 610 g, masa szabli w pochwie 1140 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna.
Jelec koszowy, ażurowy, perforowany. Tylne
ramię zakończone ozdobnym guzem zagiętym ku
głowni. Trzon drewniany, wyoblony w środkowej
części, poprzecznie żłobiony i opleciony filigranem
mosiężnym. Długi kapturek dołem mocowany
w gnieździe tylnego ramienia jelca, górą śrubą
na głowicy. Kosz zdobiony motywem liści akantu
oraz dwugłowym orłem carskim. Zewnętrzna

strona kabłąka dekorowana drobnym ornamentem,
długi kapturek stylizowanymi liśćmi akantu oraz
perełkami pomiędzy nimi. G ł o w n i a stalowa,
o niewielkiej krzywiźnie, profilowana w jedną
bruzdę przygrzbietową. Pióro długie, obosieczne,
z ością, sztych symetryczny. P o c h w a metalowa,
obszyta czarną skórą. Długa szyjka z poziomym
zaczepem po wewnętrznej stronie. Poniżej ryfka
z nieruchomym koluszkiem na grzbiecie. Trzewik
zakończony ostrogą. Zewnętrzna strona szyjki ozdobiona monogramem wiązanym Franciszka Józefa
I – „JFI” – pod cesarską koroną. Ryfka i trzewik
dekorowane ornamentem roślinnym, z rozetką
i stylizowaną wicią roślinną.

cena wywoławcza: 3 000 zł

115
SZABLA FRANCUSKIEJ KAWALERII LEKKIEJ WZ AN XI (?)
dł. całk. szabli w pochwie 1055 mm, dł. szabli
995 mm, dł. głowni 858 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa
szabli 1095 g, masa szabli w pochwie 2240 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna,
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy,
z wąsami. Tylne ramię przygięte ku dołowi, zakończone wydatną łezką. Przednie, łukowato wygięte
ku górze, tworzy kabłąk główny, połączony z trzpieniem głowni. Dwa kabłąki boczne biegną łukiem
po obu stronach zewnętrznego wąsa i łączą się
w górnej części z kabłąkiem głównym. Jelec, kabłąk
główny i kabłąki boczne w przekroju owalne. Trzon
drewniany, opleciony sznurem i owinięty skórą,
z powstałymi w ten sposób poziomymi żłobieniami.
Uchwyt połączony z trzpieniem jednym masywnym nitem z mosiężnymi główkami w kształcie

oliwki. Głowica nakryta długim, sięgającym jelca
kapturkiem, z płaskim u góry denkiem i podkładką
w kształcie migdała do zakuwania trzpienia głowni.
Na zewnętrznej stronie kabłąka głównego bite trzy
punce odbiorcze, na wewnętrznej numerator wojskowy „399”. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową,
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów. Szlif
sięga krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych w linii
grzbietu. Duża korozja, częściowo oczyszczona.
P o c h w a stalowa, polerowana, z dwiema
ryfkami i ruchomym koluszkiem na grzbiecie.
Szyjka z wyprofilowanymi gniazdami na dolne wąsy,
mocowana do płaszcza pochwy śrubą na grzbiecie.
Pochwa zakończona wydatną ostrogą. Wewnątrz
brak drewnianego wkładu. Stan pochwy dobry, bez
wgnieceń i wżerów korozyjnych.

cena wywoławcza: 3 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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116
SZABLA OFICERA WERMACHTU, III RZESZA
dł. całk. szabli w pochwie 1009 mm, dł. szabli
962 mm, dł. głowni 838 mm, szer. głowni u nasady 20 mm, gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa
szabli 635 g, masa szabli w pochwie 1050 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec
prosty, kabłąk w kształcie półstrzemienia, owalne
półwąsy. Trzon z czarnej masy z poprzecznymi
karbami, opleciony stalowymi drucikami. Długi
kapturek w kształcie lwiej głowy, z policzkami,
dołem mocowany wraz z trzonem w ozdobnym
pierścieniu, górą zanitowany trzpieniem głowni.
Policzki mocowane do trzonu śrubkami. Zewnętrzny

półwąs z przedstawieniem orła wspartego na
swastyce, wewnętrzny z tarczką. Pod jelcem
skórzana podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, o umiarkowanej krzywiźnie.
Obustronnie profilowana w bruzdę przygrzbietową,
długie pióro obosieczne, sztych symetryczny.
Na wewnętrznym progu sygnatura producenta
„FW. Holler – Solingen”. P o c h w a metalowa,
pomalowana na czarno, z jedną ryfką z zaczepem
i ruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka
mocowana w płaszczu pochwy dwoma śrubkami,
ostroga asymetryczna. Przy szabli oficerski temblak
III Rzeszy.

cena wywoławcza: 1 400 zł

117
KORDZIK NIEMIECKI BOJOWY WZ 1933
dł. kordzika w pochwie 374 mm, dł. kordzika
347 mm, dł. głowni 222 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa z białego metalu.
Jelec łukowato wygięty ku górze, głowica łukowato
wygięta ku głowni. Trzon drewniany, wyoblony
w środkowej partii. Na zewnętrznej stronie trzonu
uszkodzona metalowa aplikacja. Na wysokości
głowicy brak aplikacji. G ł o w n i a metalowa,

niklowana, obosieczna, z ością na całej długości.
Na zewnętrznym płazie trawiony napis „Alles
für Deutschland”, na wewnętrznym sygnatura
–M/M7/13”. P o c h w a
w podwójnym okręgu „RZ
metalowa, okucia z białego metalu. Szyjka nałożona
na płaszcz pochwy, mocowana dwiema śrubkami.
Brak ogniwka i ruchomego koluszka. Nałożony
trzewik mocowany dwiema śrubkami, zakończony
gałką.

cena wywoławcza: 360 zł
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118
KORDZIK OFICERSKI NIEMIECKIEGO LUFTWAFFE WZ 1937
dł. kordzika w pochwie 425 mm, dł. kordzika
383 mm, dł. głowni 248 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa aluminiowa. Jelec
łukowato wygięty ku głowni. Jego zewnętrzna
strona dekorowana symbolem Luftwaffe – orłem
w locie, trzymającym swastykę (odłamana). Trzon
z masy koloru bursztynowego, z dziesięcioma
ukośnymi karbami, owinięty spiralnie skręconym
mosiężnym drutem. Mocowany od dołu pierścieniem z dekoracją w postaci liści dębu. G ł o w n i a

stalowa, niklowana, obosieczna, w przekroju
sześcioboczna. Pióro z ością. Na wewnętrznej
stronie płazu, pod nasadą, sygnatura producenta:
„ORIGINAL/Eickhorn/SOLINGEN” oraz siedząca
wiewiórka z mieczem. P o c h w a aluminiowa,
obustronnie groszkowana, boki gładkie. Dwie ryfki
z ruchomymi koluszkami, dekorowane opaskami
z ukośnymi liśćmi dębu. W dolnej części motyw
gałązki dębowej z żołędziami. Pochwa zakończona
trzema pierścieniami i gałką.

cena wywoławcza: 1 500 zł

119
KORDZIK STANDARDOWY OFICERA WERMACHTU WZ 1935
dł. kordzika w pochwie 398 mm, dł. kordzika
374 mm, dł. głowni 255 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, okucia z białego metalu.
Jelec prosty, z końcami ramion zwiniętymi w wolutę ku głowni. Na zewnętrznej stronie aplikacja
w postaci godła III Rzeszy – orła z rozpostartymi
skrzydłami, trzymającego w szponach otoczoną
wieńcem swastykę. Trzon rękojeści z masy koloru
kości słoniowej, ukośnie karbowany. Mocowany od
dołu pierścieniem z dekoracją z liści dębu, od góry
stożkową głowicą, zdobioną reliefem w kształcie
liścia dębowego. G ł o w n i a stalowa, niklowana,
obosieczna, w przekroju sześcioboczna. Pióro

z ością. Na zewnętrznej stronie płazu, pod nasadą,
sygnatura producenta: na zewnętrznym okręgu
napis „C. GUSTAV SPITZER SOLINGEN”, wewnątrz
okręgu przedstawienie kroczącego lwa. P o c h w a
z białego metalu, obustronnie groszkowana, boki
gładkie. Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami,
dekorowane opaskami z ukośnymi liśćmi dębu.
Pochwa zakończona gałką. Przy kordziku podwójne
rapcie koloru srebrnego, oddzielnie zawieszone,
podszyte aksamitem. Okucia mosiężne i z białego
metalu, dekorowane motywem liścia dębowego.
W części do mocowania, przy pasie, sygnatury
„D. R. G. M.”.

cena wywoławcza: 2 200 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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120
KORDZIK POLSKI LOTNICTWA WZ 1954
dł. kordzika w pochwie 375 mm, dł. kordzika
340 mm, dł. głowni 225 mm
R ę k o j e ś ć z trzonem z masy koloru kości
słoniowej. Okucia mosiężne, srebrzone. Jelec
esowaty, z otworem na temblak. Trzon ujęty od dołu
pierścieniem, z przyciskiem zatrzasku po stronie
zewnętrznej. Głowica od góry płaska, zwieńczona
nakrętką w formie spłaszczonego guza i nałożonym

orłem po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, niklowana, z ością na całej długości.
Przy zewnętrznym progu pazur zatrzasku, blokujący
kordzik w pochwie. P o c h w a metalowa, obszyta
czarną skórą, okucia srebrzone. Do szyjki i ryfki
przytwierdzone tulejki z ruchomymi koluszkami.
Po stronie zewnętrznej szyjki umieszczony znak
lotniczy – szachownica wypełniona białą i czerwoną
emalią.

cena wywoławcza: 500 zł

121
KORDZIK POLSKI MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1954
dł. kordzika w pochwie 364 mm, dł. kordzika
342 mm, dł. głowni 230 mm
R ę k o j e ś ć z trzonem z masy koloru bursztynowego. 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 z aplikacją
orła po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a stalowa,

polerowana, niklowana, w przekroju romboidalna,
obosieczna, z ością na całej długości. Na zewnętrznym progu, u nasady, wybity numer „1609”, na
wewnętrznym 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.
Po stronie zewnętrznej szyjki aplikacja w postaci
kotwicy admiralicji na tle Krzyża Grunwaldu.
Trzewik płaski, ścięty, zakończony spłaszczoną kulą.

cena wywoławcza: 600 zł
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122
KORDELAS MYŚLIWSKI, OK. POŁ. XIX W.
dł. całk. kordelasa w pochwie 467 mm, dł.
kordelasa 463 mm, dł. głowni 333 mm, szer.
głowni u nasady 27 mm, gr. grzbietu u nasady
5 mm, masa kordelasa 380 g, masa kordelasa
w pochwie 470 g
R ę k o j e ś ć otwarta, trzon z rogu jelenia, okucia
mosiężne. Jelec esowaty z ramionami zakończonymi w kształcie kopyt. Tarcza w kształcie muszli,

promieniście żłobiona. G ł o w n i a stalowa,
prosta, jednosieczna. Oba płazy bogato dekorowane trawionymi przedstawieniami flory i fauny.
Na zewnętrznym płazie napis po niemiecku, na
wewnętrznym: „IV/GARANTIERT/SOLINGEN”.
P o c h w a skórzana, okucia mosiężne. Dekorowana szyjka i trzewik. Na zewnętrznej stronie
szyjki zaczep.

cena wywoławcza: 900 zł

123
KORDZIK WĘGIERSKI OFICERSKI KRÓLEWSKIEJ MARYNARKI
ŚRÓDLĄDOWEJ
dł. całk. w pochwie 417 mm, dł. kordzika 405 mm,
dł. głowni 284 mm
R ę k o j e ś ć z trzonem z masy koloru kości
słoniowej, w kształcie wrzeciona, o spiralnym
żłobieniu i opleciona podwójnie skręconym drutem mosiężnym. Trzon ujmują: od dołu mosiężny
pierścień ozdobiony liśćmi laurowymi, od góry
głowica mosiężna w kształcie gałki ze splecionej,
podwójnej liny okrętowej. Jelec mosiężny, na
zewnętrznej stronie centralnie umieszczona muszla
w otoczeniu dwóch delfinów, tworzących ramiona
jelca. W muszli nałożona tarcza z herbem Węgier,
wypełnionym emalią białą, czerwoną i zieloną. Na
wewnętrznej stronie, w miejscu muszli, przycisk
zatrzasku do mocowania kordzika w pochwie.
G ł o w n i a ze stali polerowanej – w przekroju
romboidalna, obustronnie profilowana w płazy
z ością. Na stronie wewnętrznej dekorowana
ogniowo oplotem złocona kotwica, flankowana
trawioną arabeską. Strona zewnętrzna zdobiona
podobnym motywem roślinnym, wewnątrz którego
umieszczony jest ogniowo złoty herb Węgier. Na
zewnętrznym progu, pod nasadą wytłoczona tarczka

z herbem Węgier. P o c h w a mosiężna, „groszkowana”, z dwiema ryfkami. Pierścienie i ogniwka
z ruchomymi koluszkami, dekorowane wieńcem
z liści laurowych. Między ryfkami, po stronie
zewnętrznej, kotwica w podwójnej, owalnej ramce
z wytłoczonych perełek. Poniżej dekorację stanowi
głowa Neptuna, trójząb pośród ornamentów z liści
laurowych i splecione ogonami ryby – maszkarony.
W zbiorach Heeresgeschichtliches Museum
w Wiedniu przechowywany jest projekt opisanego
kordzika przewidzianego w 1917 r. dla oficerów
marynarki wojennej Cesarstwa Austro-Węgier.
Po upadku monarchii w 1918 r. Austria i Węgry
pozbawione zostały dostępu do morza, a tym
samym i marynarki wojennej. Opracowany wzór
kordzika nie był chroniony prawnie; można więc
było taki kordzik zakupić w Wiedniu. Pierwszy
oficerski kordzik marynarki wojennej II Rzeczypospolitej Polskiej wz 1920 jest analogiczny z wyżej
opisanym (różnica w dekoracji głowni i herbu na
jelcu). Zarówno polski, jak i węgierski jest dużą
rzadkością.

cena wywoławcza: 3 600 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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124
NÓŻ NIEMIECKI OFICERSKI
LOTNIKÓW WZ 1934
dł. noża w pochwie 335 mm, dł. noża 286 mm,
dł. głowni 155 mm
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa z białego metalu.
Trójwarstwowy odlew jelca łukowato wygięty ku
głowni. Na krzyżu jelca brak aplikacji w postaci
swastyki w okręgu. Wrzecionowaty trzon z drewna,

mocowany pierścieniem u jelca, górą profilowaną
głowicą do trzonu głowni. G ł o w n i a stalowa,
obosieczna, z ością na całej długości. Na płazie,
pod nasadą, sygnatura producenta w owalu.
P o c h w a metalowa, z nałożoną na płaszcz szyjką z ruchomym koluszkiem. Trzewik zakończony
gałką. Brak skóry owijającej płaszcz pochwy.

cena wywoławcza: 360 zł

125
MACZETA, FRANCJA, WZ 1916
dł. całk. maczety 373 mm, dł. głowni 227 mm,
masa 895 g
Rękojeść otwarta, z drewnianym uchwytem,
dołem zamocowana szerokim pierścieniem, górą
zaklepana trzonem głowni. Głownia szeroka, jednosieczna, ze sztychem zagiętym pod kątem prostym.
Sygnowana na płazie „DORIAN HOLTZER/PONT
SALOMON/1917”. Duże wżery korozyjne.
cena wywoławcza: 250 zł

126
SZTYLET, HISZPANIA, XIX W.
dł. całk. w pochwie 238 mm, dł. sztyletu 219 mm,
dł. głowni 124 mm
Głownia bogato dekorowana głęboko trawionym
ornamentem roślinnym. Na progu sygnatura
„FAB CA DE TOLEDO”.
cena wywoławcza: 500 zł
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127
TASAK POLSKI MILICJI
MIEJSKIEJ, WZ 1916
dł. całk. tasaka w pochwie 803 mm, dł. tasaka
777 mm, dł. głowni 655 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa
tasaka 675 g, masa tasaka w pochwie 1075 g
R ę k o j e ś ć zamknięta, oprawa z odlewu
staliwnego. Jelec esowaty z tylnym ramieniem
zakończonym guzem zwiniętym ku głowni. Cała
rękojeść stanowi jednolity odlew; zanitowana
trzpieniem głowni. Na zewnętrznej stronie jelców
wybita liczba „30”. Podkładka skórzana między
jelcami, a nasadą głowni. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, o znikomej krzywiźnie. Obustronnie profilowana w płaskie płazy o przekroju
klinowym. Krótkie pióro, sztych w linii grzbietu.
Na wewnętrznym progu znak firmowy „Carl
EICKHORN/SOLINGEN”, na zewnętrznym syrena
ze wzniesionym nad głową orężem w prawej oraz
tarczą w lewej ręce, litery „MM” z datą „1916”.
P o c h w a stalowa, polerowana, zakończona
gałką. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy
dwoma śrubkami. Na zewnętrznej stronie hak do
zamocowania w żabce. Pochwa ze śladami korozji.
cena wywoławcza: 2 500 zł

128
TASAK SAPERÓW, SZWAJCARIA,
WZ 1842
dł. całk. 667 mm, dł. głowni 515 mm, szer. głowni
u nasady 41 mm, masa tasaka 1010 g
R ę k o j e ś ć otwarta, oprawa mosiężna,
stanowiąca jednolity odlew. Jelec prosty z walcowanymi zakończeniami ramion. Trzon poprzecznie
karbowany, głowica owalna. Całość zanitowana
trzpieniem głowni. Głownia stalowa, płaska,
prosta. Pióro obosieczne, sztych symetryczny.
Grzbiet od progu do początku pióra profilowany
w podwójny rząd ukośnych zębów – piła. Na
wewnętrznym progu sygnatura „EISENHAUR/F.
HORSTER/SOLINGEN”. Na zewnętrznym progu
krzyż szwajcarski w okręgu.
cena wywoławcza: 500 zł

129
TASAK AUSTRIACKI
REGULAMINOWY PIECHOTY
WZ 1915
dł. całk. tasaka w pochwie 548 mm, dł. tasaka
543 mm, dł. głowni 393 mm, szer. głowni u nasady 41 mm, masa tasaka 935 g, masa tasaka
w pochwie 1295 g
R ę k o j e ś ć otwarta. Dwie okładziny drewniane
z wyobleniem w środkowej części od strony
siecznej. Mocowane trzema dużymi, stalowymi
nitami do trzonu głowni o tym samym kształcie,
co okładziny. Szeroki, płaski, esowaty jelec ze
stali, przodem zagięty ku głowicy, tyłem ku głowni.
G ł o w n i a stalowa, szeroka, jednosieczna,
z płaskim grzbietem, z płaskimi płazami. Krótkie,
obosieczne pióro. Przy nasadzie monogram
wiązany i dwugłowy orzeł. P o c h w a stalowa,
z zaczepem po stronie wewnętrznej.
cena wywoławcza: 900 zł
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STRZELBA MYŚLIWSKA, SZWAJCARIA, OK. 1800 R.
dł. całk. 1313 mm, kaliber 15,6 mm, masa 2965 g
L u f a stalowa, niegwintowana, w przedniej części
okrągła, w części dennej sześciogranna. Mocowana
do łoża dwoma przetyczkami, tuleją do wprowadzania pobojczyka oraz śrubą na warkoczu. U wylotu
muszka, na warkoczu szczerbinka, stanowiące
przyrządy celownicze. Z a m e k kapiszonowy,
transformowany ze skałkowego, z ok. 1840 roku.
Płyta zamka stalowa, dekorowana panopliami,
na które składają się topór, nóż, miecz i szabla
oraz nieczytelną sygnaturą. Kontrblacha i kabłąk
z wąsami – mosiężne. Mechanizm zamka sprawny.

O s a d a – łoże i kolba z jednolitego kawałka
drewna orzechowego. Łoże sięga połowy długości
lufy, z kościaną końcówką. Pod łożem dwie ozdobne
tuleje oraz wydrążony kanał do osadzania pobojczyka. Kolba z przykładem policzkowym i żłobioną
ukośnie szyjką z wyraźnie zaznaczonym grzbietem.
Płasko zakończona głowica nakryta mosiężnym
kapturkiem z wąsem na grzbiecie kolby. Przy końcu
łoża i pod kolbą zamocowane zaczepy do pasa
nośnego.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja nr 390,
poz. 843, 2004 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł

131
DUBELTÓWKA KAPISZONOWA, SZWAJCARIA, OK. 1850/60 R.
dł. całk. 1183 mm, kaliber 18 mm, masa 3120 g
L u f y okrągłe z drutu skuwanego – dziwer,
niegwintowane, z krótkim warkoczem, zespolone
na całej długości metalową listwą, kształtem
zbliżoną do dwuteownika o wklęsłych ramionach.
Mocowane do osady przytyczką w okutej szczelinie
w łożu dwoma tulejami, w których osadzony jest
pobojczyk oraz śrubą na warkoczu. Na grzbiecie
listwy napis „CANONS A`RUBANS” ujęty wicią.
Z a m k i kapiszonowe. Identyczne stalowe płyty
zamkowe sygnowane – na prawej „PFENNINGER”,
na lewej „IN STAFA”. Dwa języki spustowe osłonięte
kabłąkiem z długimi wąsami. Mechanizmy zamków

sprawne. O s a d a – łoże i kolba z jednolitego
kawałka drewna. Łoże sięgające jednej trzeciej
długości lufy zakończone metalową opaską z wąsem. W łożu wydrążony kanał na pobojczyk. Kolba
z płaską głowicą nakrytą metalowym kapturkiem
z wąsem na grzbiecie. Szyjka owalna z wyraźnie
zaznaczonym grzbietem, przy którym zaczyna się
przykład policzkowy po lewej stronie. Pod kolbą
i pod pierwszą tuleją dwa strzemiączka do pasa
nośnego.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja nr 381,
poz. 938, 2002 r.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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KARABIN PIECHOTY, PRUSY, 1818/40
dł. całk. 1427 mm, kaliber 19, masa 4245 g
L u f a stalowa, okrągła, niegwintowana, lekko
zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady
śrubą na warkoczu i trzema mosiężnymi bączkami.
Bączki mocowane zatrzaskami sprężynowymi.
Przedni bączek z podwójną tuleją, muszką celowniczą oraz otworem wlotowym dla pobojczyka.
W części dennej punca „FW” pod koroną oraz data
„1818”. Z a m e k kapiszonowy, transformowany
ze skałkowego, około 1840 roku. Na stalowej płycie
napis „Neisse” (twierdza w Nysie?). Kabłąk z wą-

sami i kontrblacha mosiężne. Mechanizm zamka
sprawny. O s a d a – łoże i kolba z jednolitego
kawała drewna orzechowego. Łoże sięga prawie
wylotu lufy, ze szczeliną i wydrążonym kanałem
na pobojczyk. Kolba z wyraźnym grzbietem i przykładem policzkowym, z płaską głowicą nakrytą
stalowym kapturkiem z krótkim wąsem na grzbiecie
kolby.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja nr 417,
poz. 2832

cena wywoławcza: 1 500 zł

133
KARABIN KAPISZONOWY, FRANCJA, MOD. 1857
dł. całk. 1415 mm, masa 3765 g, kaliber 18 mm
L u f a lekko zwężająca się ku wylotowi. W części
dennej ośmiogranna, mocowana do osady śrubą na
warkoczu i trzema bączkami do łoża. Bączki mocowane zatrzaskami sprężynowymi na zewnętrznej
stronie. Między pierścieniami przedniego bączka
osadzona muszka, na warkoczu szczerbinka.
W części ośmiogrannej sygnatury odbiorcze, na
warkoczu sygnatura modelu „Mle 1857”. Z a m e k
kapiszonowy, okucia stalowe. Na blasze zamka

sygnatura „Mre Impale de Mutzig”. Kabłąk z wąsami
stalowy. Na tylnym wąsie sygnatury odbioru. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a – z jednolitego
kawałka drewna. Łoże sięga wylotu lufy z wydrążonym kanałem na pobojczyk. Na środkowym bączku
i przednim wąsie kabłąka tuleja z zamocowanymi
stalowymi strzemiączkami do mocowania pasa
nośnego. Głowica kolby płaska, nakryta metalowym
kapturkiem z górnym wąsem. Szyjka z wyraźnie
zaznaczonym grzbietem.

cena wywoławcza: 1 500 zł

AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5

75

134
KARABINEK KAWALERYJSKI, AUSTRIA, WZ 1851
dł. całk. 756 mm, kaliber 18,1 mm, masa 2575 g
L u f a stalowa, okrągła, gwintowana, lekko
zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady
solidnym stalowym pierścieniem na końcu łoża
oraz śrubą na warkoczu. Na końcu lufy muszka,
na warkoczu szczerbinka, stanowiące przyrządy
celownicze. Na wysokości komory, z lewej strony,
nabite: orzeł austriacki oraz numeratory wojskowe.
Z a m e k kapiszonowy, masywny. Przy zamku

brak śruby z otworem zapałowym. Na blasze wybity
orzełek austriacki oraz data „ (1)851”. Kontrblacha stalowa, przedłużona, z antabką z dwoma
pierścieniami stalowymi, podobnie jak kabłąk
z wąsami. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a
z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże
sięga dwóch trzecich długości lufy. Kolba z łagodnie
zaznaczonym grzbietem szyjki, z przykładem
policzkowym, płaską głowicą nakrytą stalowym
kapturkiem z wąsem na grzbiecie kolby.

cena wywoławcza: 4 600 zł

135
MUSZKIET KAPISZONOWY, 1 ĆW. XIX W.
dł. całk. 1246 mm, masa 3410 g, kaliber 18 mm
Lufa lekko zwężająca się ku wylotowi, w części
dennej ośmiogranna, mocowana śrubą na
warkoczu i kilkoma przetyczkami do łoża. Na
lufie szczerbinka i muszka u wylotu. Na wąsie
nabite numeratory, w części dennej lufy nabite
litery. Z a m e k kapiszonowy, przerobiony ze
skałkowego. Okucia stalowe. Na płycie zamka
sygnatura „JG” zwieńczona koroną oraz „Liege/

Manufre Imple”. Tylny wąs i kontrblacha z nabitymi
literami. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a
z jednolitego kawałka drewna. Łoże sięga wylotu
lufy z wydrążonym kanałem na pobojczyk. Na łożu
zamocowany stalowym strzemiączkiem do pasa
nośnego. Wąska szyjka z wyraźnie zaznaczonym
grzbietem i przykładem policzkowym. Głowica kolby
płaska, nakryta metalowym kapturkiem z górnym
wąsem.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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STRZELBA SKAŁKOWA, HISZPANIA, OK. 1730 R.
dł. całk. 1380 mm, masa 2510 g, kaliber 16 mm
L u f a stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim
warkoczem, lekko zwężająca się ku wylotowi,
w części dennej ośmiogranna. Mocowana do osady
śrubą na warkoczu i bączkiem w przedniej części
łoża. Na lufie element celowniczy – muszka, pod
lufą mosiężna tulejka na wprowadzenie pobojczyka.
Na wysokości komory znak wytwórcy P. Estewa
i znak kontrolny Barcelony. Z a m e k skałkowy,
śródziemnomorski. Płyta zamka sygnowana „D.

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

cena wywoławcza: 2 800 zł

137
STRZELBA JANCZARKA, TURCJA, XVIII/XIX W.
dł. całk. 1485 mm, kaliber 15 mm, masa 5260 g
L u f a stalowa, ośmiogranna, lekko zwężająca
się ku wylotowi. Mocowana do łoża pięcioma
mosiężnymi bączkami oraz dwoma przetyczkami.
Na grzbiecie, stanowiące przyrządy celownicze,
muszka u wylotu oraz szczerbinka z pięcioma
pionowymi otworami. Na całej długości lufa
dekorowana słabo widocznym ornamentem.
Z a m e k skałkowy, hiszpański, typu miquelet,
odmiana turecka, tzw. czokmak. Język spustowy
w kształcie guza, bez kabłąka. Mechanizm zamka
sprawny. O s a d a – łoże i kolba z jednolitego
kawała drewna orzechowego. Kolba sześcioboczna
z płaską głowicą, ostro zarysowanymi krawędziami

oraz charakterystycznym występem w punkcie
łączenia łoża z szyjką kolby. Dwie szczeliny w łożu
okute kością i mosiężną dekoracją. W wydrążonym
kanale w łożu metalowy pobojczyk. Osada na
wysokości baterii po obu stronach warkocza lufy
pokryta płytkami z kości barwionej na zielono,
inkrustacją z mosiężnych rozetek i nitów. Te same
elementy tworzą dekorację dolnej części łoża na
wysokości języka spustowego w kształcie rombów
i stylizowanych motywów floralnych. Inkrustacja
z mosiężnych rozetek i nitów tworzy również
dekorację kolby. W dolnej jej części tworzą one
dekoracyjne okręgi, powyżej poprzeczne pasy na
płytkach z kości.

cena wywoławcza: 8 500 zł
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138
PARA PISTOLETÓW SKAŁKOWYCH TURECKO-BAŁKAŃSKICH,
XIX/XX w.
dł. całk. 448 i 445 mm, masa 1135 i 1180 g,
kaliber 14 i 14 mm
L u f y stalowe, długie, wysmukłe, okrągłe, lekko
zwężające się u wylotu. Mocowane do osady
szerokim bączkiem w przedniej części i dwoma
nitami na warkoczu.

Z a m k i skałkowe, śródziemnomorskie, typu
miquelet. Mechanizmy zamków sprawne.
O s a d y łoża i kolby wykonane z grubej blachy
mosiężnej. Szyjki kolby lekko opadające w dół,
zwieńczone szpiczastą głowicą (potocznie
nazywaną „szczurzym ogonem”). Osady na całej
powierzchni bogato dekorowane.

cena wywoławcza: 900 zł

139
PARA PISTOLETÓW KAPISZONOWYCH KAWALERYJSKICH, ANGLIA,
OK. 1840 R.
dł. całk. 330 mm, masa 885 g, kaliber 14 mm
L u f a z damastu skuwanego, ośmiogranna, lekko
zwężająca się ku wylotowi, zespolona z umieszczoną pod lufą szyną. Mocowana do osady śrubą
na ozdobnie rytowanym warkoczu oraz zawleczką
w okutych srebrem szczelinach. Między warkoczem
a lufą, stanowiące przyrządy celownicze, szczerbinka, na grzbiecie oraz, u wylotu, muszka. Na szynie,
zamocowany na dwóch ruchomych sworzniach,
zaczep na pobojczyk, chowany w wydrążonym
w łożysku kanale. Tak zamocowany pobojczyk
stanowi integralną część pistoletu. Z a m e k
kapiszonowy, przedniosprężynowy, z dwoma
zębami odciągu. Kurek z wgłębieniem i młotkiem.
Brandka z kominkiem i płyta zamka zdobione rytowanymi motywami kratki i liścia akantu. Gniazdo

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

cena wywoławcza: 6 400 zł
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PARA PISTOLETÓW POJEDYNKOWYCH, FRANCJA, POŁ. XIX W.
dł. całk. 407 mm, kaliber 7,5 mm, masa 995 g
i 1060 g
L u f a stalowa, dziwerowana, ośmiogranna,
lekko zwężająca się ku wylotowi, mocowana do
osady przetyczką na łożu oraz śrubą na warkoczu.
Na grzbiecie umieszczona muszka i szczerbinka,
w części środkowej inkrustowana złotem sygnatura
„F. P. Manson a Paris”. W części dennej inkrustowane złotem cyfry „1” dla pierwszego pistoletu i „2”
dla drugiego. Z a m e k kapiszonowy, przednio-

sprężynowy. Płyta zamka wpuszczona w drewno
łoża. Esowaty kurek, blacha zamka, kabłąk, przedni
wąs kabłąka dekorowane rytowanym motywem
rocaillowym. Mechanizmy zamków sprawne.
O s a d a – łoże i kolba z jednolitego kawałka
drewna orzechowego. Łoże sięga do połowy długości lufy. Po bokach łoża srebrne okucia szczeliny na
blokującą lufę zawleczkę. Kolba łagodnie wygięta
w dół, zakończona owalną głowicą. Kolba kanelowana wzdłużnie. Na wysokości warkocza lufy oba
pistolety mają wyciśnięty numer „328”.

cena wywoławcza: 9 500 zł
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141
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: 1 800 zł

142
PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, FRANCJA, OK. 1750 R.
dł. całk. 150 mm, masa 165 g, kaliber 9 mm
L u f a stalowa, w przedniej części okrągła,
gwintowana, w części dennej ośmiogranna.
Z a m e k skałkowy, okucia stalowe, płyta

zamkowa sygnowana: „A/Dumarest”, działający
w Saint-Etiene. O s a d a z drewna orzechowego
z głowicą w kształcie głowy ptaka. Mechanizm
zamka sprawny.

cena wywoławcza: 2 100 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 skał-

kowy. 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: 3 800 zł

144
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: 3 800 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5

81

145
PISTOLET KAPISZONOWY, NIEMCY, POŁ. XIX W.
dł. całk. 368 mm, kaliber 13 mm, masa 915 g
L u f a stalowa, dziwerowana, ośmiogranna,
mocowana do osady przetyczką do łoża oraz śrubą
na warkoczu, lekko zwężająca się ku wylotowi.
Na grzbiecie osadzona muszka z nowego srebra
oraz regulowana szczerbinka. W części środkowej inkrustowana złotem sygnatura: „I. ADAM
KUCHENREUTER AN REGENSBUG”. Części
denne lufy dekorowane rytowanym ornamentem
roślinnym. Z a m e k kapiszonowy, przedniosprężynowy. Płyta zamka wpuszczona w drewno łoża.
Na płycie dźwigienka bezpiecznika podpierająca

kurek. Esowaty kurek, blacha, kontrblacha, kabłąk
i przedni wąs kabłąka bogato rytowane motywami
roślinnymi, m. in. akantu. Mechanizm zamka
sprawny. O s a d a – łoże i kolba z jednolitego
kawałka drewna orzechowego. Łoże sięga połowy
długości lufy z wydrążonym kanałem na pobojczyk.
Po bokach łoża okucia szczeliny z nowego srebra.
Kolba wygięta w dół, rozszerzona przy głowicy,
nakryta metalowym kapturkiem. Szyjka ukośnie
nacinana w drobną krateczkę, z owalną plakietką
na grzbiecie. Części osady dekorowane płaskorzeźbionym motywem akantu.

cena wywoławcza: 4 800 zł

146
CZĘŚCI DO PISTOLETÓW SKAŁKOWYCH
m.in. AN IX
cena wywoławcza: 800 zł
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147
DWULUFOWY PISTOLET SKAŁKOWY PODRÓŻNY, ANGLIA,
1 POŁ. XIX W.
dł. całk. 197 mm, kaliber 11 mm, masa 430 g
L u f y stalowe, gwintowane, wkręcane do komory zamkowej w układzie pionowym. Z a m e k
skrzynkowy, skałkowy, u dołu sygnowany literą „V”
zwieńczoną koroną – znak jakości londyńskiego
cechu rusznikarzy; monogram wiązany „CP”
zwieńczony koroną – marka używana przez londyński cech rusznikarzy. Z lewej strony skrzynki
umieszczony przełącznik – lufa górna, lufa dolna.

Obok grawerowany, ozdobny owal z napisem
„Nicholson”. Na prawej płycie zamka podobnie
dekorowany owal z napisem „London”. Język
spustowy chowany w skrzynce zamka. Mechanizm
zamka sprawny. Kolba typu angielskiego, wykonana
z jednorodnego kawałka drewna orzechowego.
Mocowana do komory zamkowej śrubą na grzbiecie
oraz śrubą na tylnej blasze języka spustowego.
W komplecie klucz do wykręcania luf i szczypce
do lania kul.

cena wywoławcza: 2 800 zł

148
PISTOLET PODRÓŻNY, POCZ. XIX W.
dł. całk. 180 mm, masa 255 g, kaliber 10,4 mm
L u f a mosiężna, zespolona z komorą spalania.
W części dennej ośmiogranna. Wylot lufy pogrubiony kulistymi pierścieniami. Z a m e k kapiszonowy.
Boczne płyty komory dekorowane motywem ro-

ślinnym. Na lewej stronie, na wysokości kominka,
sygnatura producenta „Lüttich” (Belgia), litery „ELG”
oraz gwiazdka. Mechanizm zamka sprawny. Kolba
drewniana w kształcie gruszkowatym. Boczne
ścianki nacinane w drobną kratkę.

cena wywoławcza: 750 zł
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149
KAPISZONOWY REWOLWER WIĄZKOWY, SZEŚCIOSTRZAŁOWY,
ANGLIA, OK. 1850 R.
dł. całk. 205 mm, kaliber 9,3 mm, masa 670 g
Sześć zespolonych w wiązkę luf tworzy bęben.
Zamek jeden. Język spustowy wymusza obrót
bębna wraz z sześcioma zapałami. Każdy zapał
zblokowany z odpowiednią lufą. Wszystkie lufy
w części dennej ze stemplami kontrolnymi Londynu.

Kolba drewniana, krótka, z płaską głowicą nakrytą
owalnym, metalowym kapturkiem, z długimi wąsami, łączącymi się z komorą zamka. Mechanizm
zamka sprawny.
Pochodzenie: Galeria Fischer, aukcja nr 396,
poz. 816

cena wywoławcza: 3 000 zł

150
PISTOLET KAPISZONOWY, EUROPA XVIII/XIX W.
dł. całk. 290 mm, masa 520 g, kaliber 14 mm
L u f a niegwintowana, okrągła w przedniej
części, graniasta w tylnej, z ozdobnie żłobionymi
płaszczyznami. Mocowana do osady śrubą na
krótkim warkoczu oraz dwiema zawleczkami do
łoża. Z a m e k kapiszonowy, przerobiony ze

skałkowego. Blacha zamka stalowa, kontrblacha
mosiężna. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a
– łoże i kolba z drewna orzechowego. Nakrycie
głowicy, kabłąk spustu z wąsami wykonane z mosiądzu. Pobojczyk umieszczony w wydrążonym
kanale w łożu.

cena wywoławcza: 500 zł
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151
PISTOLET SKAŁKOWY FRANCUSKI AN 1763–1766, 1779
dł. całk. 395 mm, masa 1215 g, kaliber 16 mm
L u f a stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim
warkoczem, w części dennej ośmiogranna, lekko
zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do osady
stalową śrubą na warkoczu oraz szerokim, mosiężnym bączkiem z dwoma pierścieniami u wylotu
lufy. Bączek blokowany zaciskiem sprężynowym,
z kanałem na pobojczyk. Na lufie, na wysokości
panewki, bita sygnatura dla tego modelu, na
warkoczu rok produkcji „1775”. Z a m e k skałkowy typu francuskiego, z krzesiwem panewki,
sprężyną krzesiwa, kurkiem z serduszkiem pod
dolną szczęką. Blacha zamka z sygnaturą wytwórcy:
Manufacture de St Etienne oraz puncą odbioru –

wiązany monogram „HR” zwieńczony koroną,
należący do inspektora Huberta Roziera. W tylnej
części płyty sygnatura „La Thuilerie”, fabrykanta
z kontraktem królewskim w St. Etienne. Język spustowy osłonięty stalową blachą, całość mosiężnym
kabłąkiem, mocowanym do osady dwiema śrubami
na wydłużonym tylnym wąsie. Mechanizm zamka
sprawny. O s a d a – łoże i kolba z jednolitego kawałka drewna orzechowego. Łoże, sięgające niemal
wylotu lufy, z wydrążonym kanałem na stalowy
pobojczyk. Kolba smukła, kuliście zakończona
głowicą z mosiężnym kapturkiem, umocowanym
dwiema stalowymi śrubami. Na wewnętrznej
stronie nasady, na wysokości warkocza, wyżłobione
„1775/J.RF8.”.

cena wywoławcza: 4 500 zł

152
PISTOLET SKAŁKOWY,
WŁOCHY, POŁ. XX W.
w kasecie także: prochownica, szczypce
do odlewania kul
dł. całk. 405 mm, masa 1145 g, kaliber 12 mm,
kaseta 215 × 425 mm
Replika pistoletu skałkowego w stylu XVII wieku.
L u f a gładka, w części dennej ośmiogranna.
Mechanizm zamka sprawny. Łoże z drewna
orzechowego, bogato rzeźbione w stylu renesansowym. Wszystkie okucia: blacha, kontrblacha,
pierścienie na lufie, końcówka pobojczyka, tuleja
na wprowadzenie pobojczyka do wydrążonego
kanału, kabłąk z wąsami, kapturek przykrywający
głowicę, pokrywa panewki kurek zamka – bardzo
bogato zdobione.
cena wywoławcza: 1 000 zł
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153
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: 1 300 zł

154
PISTOLET KAPISZONOWY, FRANCJA, OK. 1850 R.
dł. całk. 297 mm, kaliber 10 mm, masa 600 g
L u f a stalowa, wewnątrz gwintowana, na
całej długości ośmiogranna. Mocowana do łoża
zawleczką w okutych szczelinach oraz śrubą na
warkoczu, sięgającym niemal głowicy kolby. Na
grzbiecie sygnatura „Jos. Lampart”. Powierzchnia
lufy dekorowana nabijanymi sześciopromiennymi
gwiazdkami. Na wysokości kominka srebrna
listwa z owalnym medalionem z monogramem
„J. L.”. U wylotu muszka, na wysokości komory

szczerbinka, stanowiące przyrządy celownicze.
Z a m e k kapiszonowy. Płyta zamka, kontrblacha,
kurek, kabłąk, ozdobnie wycięte wąsy kabłąka,
dekorowane rytowanymi motywami gałązek, liści
i kwiatów. Mechanizm zamka sprawny. O s a d a
z jednolitego kawała drewna. Łoże sięga połowy
długości lufy. Kolba mocno wygięta, zakończona
owalną głowicą. Szyjka kolby po obu stronach
ukośnie karbowana w drobną kratkę. Głowica
nakryta owalną, otwieraną czaszą ze schowaniem
wewnątrz kolby.

cena wywoławcza: 950 zł
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155
KAWALERYJSKI PISTOLET SKAŁKOWY, BELGIA, OK. 1850 R.
dł. całk. 404 mm, masa 1170 g, kaliber 16 mm
L u f a stalowa, niegwintowana, z warkoczem,
lekko zwężająca się u wylotu. Mocowana do osady
śrubą na warkoczu i dwiema przetyczkami na
łożu. Na grzbiecie, na wysokości komory, wybite
niezidentyfikowane znaki. Z a m e k skałkowy typu
francuskiego. Blacha zamka sygnowana „PONSIN”.
Kontrblacha, osłona otworu spustowego, kabłąk
z długimi, ozdobnie wyciętymi wąsami – stalowe.

O s a d a – łoże i kolba – z jednolitego kawałka
drewna. Łoże ze stalowym zakończeniem sięga
końca lufy. Pod łożem ozdobna tuleja i wydrążony
kanał do osadzenia drewnianego pobojczyka. Łoże
na długości ok. 10 cm pęknięte, wzmocnione
stalowymi zszywkami. Kolba z gruszkowatą głowicą
okutą blachą stalową z dwoma długimi wąsami na
bokach szyjki. Na grzbiecie szyjki srebrna aplikacja
zwieńczona koroną. W medalionie napis „C7/N30”.

cena wywoławcza: 3 000 zł

156
PISTOLET KAWALERYJSKI SYSTEMU LORENZ, AUSTRIA WZ 1859
dł. całk. 402 mm, masa 1395 g, kaliber 15 mm
L u f a stalowa, gładka, lekko zwężająca się ku
wylotowi, z krótkim warkoczem. Mocowana do
osady śrubą na warkoczu oraz szerokim bączkiem
w połowie długości lufy. Na grzbiecie, w części
dennej, długi rowek, u wylotu muszka, stanowiące
elementy celownicze. Bączek oraz lewa strona

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

cena wywoławcza: 1 200 zł
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157
BAGNET POLSKI WZ 28
Na jelcu numer bagnetu „9539”. Mechanizm zatrzasku sprawny. Na zewnętrznym progu sygnatura
„F.B./RADOM” oraz punca „D/2” w owalu, na wewnętrznym „W.P.” pod orłem. Głownia w dobrym
stanie, pochwa z powierzchowną korozją. Przy
bagnecie żabka polska WZ 24.
cena wywoławcza: 750 zł

158
BAGNET POLSKI WZ 24
Na jelcu numer bagnetu „5128”, na głowicy „WZ
24”. Na progu zewnętrznym sygnatura „PERKUN”,
numer „208324” oraz litera „S” w kwadracie,
na wewnętrznym „W.P.” pod orłem. Głownia
w dobrym stanie. Metalowa pochwa bez korozji,
powierzchowne przebarwienia.
cena wywoławcza: 550 zł

159
BAGNET POLSKI WZ 24
Na jelcu nieczytelne znaki numeratora. Zamek
zapieczony. Głownia w dobrym stanie. Na progu
zewnętrznym sygnatura „PERKUN”, punca
w sześcioboku oraz numer „243592”. Pochwa
bez wgnieceń, z powierzchowną korozją. Przy
bagnecie żabka polska WZ 28.
cena wywoławcza: 750 zł
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160
BAGNET POLSKI WZ 28
dł. bagnetu 384 mm, dł. głowni 250 mm
R ę k o j e ś ć stalowa, okładziny drewniane. Jelec
krótki z otworem na lufę oraz bitym numerem.
Głowica z przyciskiem zatrzasku. Na zewnętrznym

progu głowni bity napis „PERKUN”, po bokach
litera „A” w kółku oraz litera „M” w trójkącie. Na
wewnętrznym progu litery „W.P.” zwieńczone orłem
w koronie. P o c h w a stalowa, z zaczepem do
żabki.

cena wywoławcza: 780 zł

161
MINIATURA POLSKIEJ SZABLI,
II RP
dł. całk. 390 mm
Na kabłąku wybita data „19.1.1939”. Zewnętrzna
strona płaszcza pochwy pęknięta na wysokości
brzuśca.
cena wywoławcza: 800 zł
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162
BAGNET NIEMIECKI S98
Na jelcu oznaczenia – litera „C” i numer „34”.
Głownia w dobrym stanie; na zewnętrznym progu
sygnatura „V.C.SCHILLING/SUHL”, na grzbiecie
„W” pod koroną, „07” oraz litera gotycka. Pochwa
stalowa, lakierowana na czarno. Przy bagnecie
uszkodzona żabka.
cena wywoławcza: 200 zł

163
ZESTAW TRZECH BAGNETÓW
NIEMIECKICH WZ S84/98/34
Mechanizmy zamków sprawne. Głownie w dobrym
i bardzo dobrym stanie. Pochwy bez wgnieceń,
z małym nalotem korozji. Przy bagnetach regulaminowe żabki niemieckie.
cena wywoławcza: 900 zł

164
BAGNET NIEMIECKI S98/05
Mechanizm zamka niesprawny. Korozja jelca,
głowicy i pochwy. Głownia w dobrym stanie, piłą
na grzbiecie. Wyprodukowany w 1905 r. przez
Deutsche Maschinenfabrik AG. Przy bagnecie
żabka sygnowana „STEINMETZ/BRESLAU/1915”.
cena wywoławcza: 500 zł
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165
BAGNET FRANCUSKI
TYPU SZPADA WZ 1874
dł. bagnetu w pochwie 657 mm, dł. bagnetu
644 mm, dł. głowni 523 mm, masa bagnetu
595 g, masa bagnetu w pochwie 855 g
R ę k o j e ś ć z okładzinami drewnianymi,
nitowanymi do trzonu dwoma stalowymi nitami.
Jelec ze skręconym pierścieniem na lufę i przednim
ramieniem wygiętym ku głowni, zakończonym
gałką. Jelec mocowany do trzonu dwoma nitami.
Głowica mosiężna, z przyciskiem zatrzasku. Na jelcu wybity numer bagnetu „67585”oraz wiele punc
odbiorczych. G ł o w n i a stalowa, polerowana,
o przekroju teownika. Pióro obosieczne, z ością.
Sztych przygrzbietowy. Na zewnętrznym płazie,
pod nasadą, dwie punce odbiorcze. P o c h w a
stalowa, oksydowana na czarno, w przekroju
owalna, z szyjką mocowaną w płaszczu dwoma
nitami. Poniżej pierścień z poziomym zaczepem
na zewnętrznej stronie. Pochwa zakończona gałką.
Na pierścieniu powtórzony numer „67585”. Stan
zachowania bagnetu dobry.
cena wywoławcza: 700 zł

166
BAGNET FRANCUSKI WZ 1866
dł. bagnetu w pochwie 711 mm, dł. głowni
693 mm, masa bagnetu w pochwie 1110 g

167
BAGNET FRANCUSKI WZ 1866
dł. bagnetu w pochwie 713 mm, masa bagnetu
w pochwie 1020 g
R ę k o j e ś ć mosiężna z wyobloną głowicą
i piętnastoma poprzecznymi karbami. Trzon
mocowany do trzpienia stalowym nitem w dolnej
części oraz przez zaklepanie trzpienia na głowicy.
W części grzbietowej prowadnice z zatrzaskiem
sprężynowym. Jelec stalowy, z mocno zagiętym
przednim ramieniem. Tylne ramię stanowi pierścień do wprowadzania lufy karabinu. Na jelcu bity
numer oraz punce odbioru. G ł o w n i a stalowa,
polerowana, typu jatagan, obustronnie profilowana
w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową. Pióro
krótkie, obosieczne. Sztych przygrzbietowy. Na
zewnętrznym progu punce odbiorcze, na grzbiecie
znak wytwórni w Châtellerault oraz rok produkcji.
P o c h w a stalowa, z prostokątnym zaczepem po
stronie zewnętrznej. Szyjka mocowana w płaszczu
pochwy dwoma nitami. Pod wewnętrznym nitem
numerator wojskowy. Pochwa zakończona gałką,
sygnowaną po obu stronach.

R ę k o j e ś ć mosiężna z wyobloną głowicą
i piętnastoma poprzecznymi karbami. Trzon
mocowany do trzpienia stalowym nitem w dolnej
części oraz przez zaklepanie trzpienia na głowicy.
W części grzbietowej prowadnice z uszkodzonym
zatrzaskiem sprężynowym. Jelec z mocno zakrzywionym przednim ramieniem. Tylne ramię stanowi
pierścień do wprowadzania lufy karabinu. Na jelcu
bity numer oraz punce odbioru. G ł o w n i a stalowa, polerowana, typu jatagan, obustronnie profilowana w jedną szeroką bruzdę przygrzbietową.
Pióro krótkie, obosieczne. Sztych przygrzbietowy.
Na zewnętrznym progu punce odbiorcze, na
grzbiecie znak wytwórni w Châtellerault oraz rok
produkcji „1867”. P o c h w a stalowa, z prostokątnym zaczepem po stronie zewnętrznej. Szyjka
mocowana w płaszczu pochwy dwoma nitami.
Pochwa ze śladami korozji, zakończona gałką.
cena wywoławcza: 380 zł

cena wywoławcza: 650 zł
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168
BAGNET TULEJOWY, KŁUJNY,
AUSTRIA, WZ 1854
dł. całk. 558 mm, dł. głowni 478 mm, szer. głowni
u nasady 25 mm
G ł o w n i a w przekroju czterogranna. Ramię
krótkie, wykrój blokowania skośny, z kryzą.
Pierścień blokowania zaciskany wkrętem. Bagnet
przeznaczony między innymi do karabinu Lorenz
wz 1854.
cena wywoławcza: 250 zł

169
BAGNET TULEJOWY, SIECZNY,
AUSTRIA, WZ 1854
dł. całk. 702 mm, dł. głowni 583 mm, szer. głowni
u nasady 34 mm
G ł o w n i a jednosieczna, obustronnie profilowana
w jedną szeroką bruzdę. Pióro obosieczne, sztych symetryczny. Ramię wchodzi w próg głowni stożkiem.
Tuleja z kryzą i ukośnym wykrojem blokowania.
Pierścień blokowania zaciskany wkrętem. Bagnet
przeznaczony do sztucera wz 1853 i 1863/66.
cena wywoławcza: 400 zł

170
ZESTAW REGULAMINOWYCH
6 BAGNETÓW I NOŻA
G ł o w n i e w stanach dobrych, pochwy
ze śladami korozji, cztery zatrzaski zapieczone.
cena wywoławcza: 950 zł

171
BAGNET TULEJOWY, SIECZNY,
AUSTRIA, WZ 1795
dł. całk. 786 mm, dł. głowni 657 mm, szer. głowni
u nasady 35 mm
Głownia
jednosieczna, obustronnie
profilowana w jedną bardzo szeroką bruzdę,
wypełniającą niemal całą powierzchnię płazów.
Krótkie, obosieczne pióro, sztych symetryczny.
Ramię wchodzi w próg głowicy stożkiem. Tuleja
z kryzą i prostym wykrojem blokowania. Pierścień
blokowania zaciskany wkrętem. Na wyposażeniu
oddziałów strzelców Austrii.
cena wywoławcza: 500 zł
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172
WOJSKO POLSKIE, TEMBLAK
OFICERSKI OTWARTY, WZ 1919
dł. pętli 670 mm, dł. frędzli 60 mm
Pętla wykonana z taśmy srebrnej, z dwoma karmazynowymi prążkami. Obsada srebrna spleciona
w siateczkę. Frędzle puszczone luźno.
cena wywoławcza: 2 000 zł

173
TEMBLAK FRANCUSKI
OFICERÓW WYŻSZYCH
Pętla tekstylna, czarna, pleciona, okrągła, z przesuwką zaciskową. Obsada, osłona i przesuwka
zaciskowa o przekroju koła obszyte złotym bajorkiem. Chwast zamknięty, bulionowy. Temblak
noszony w wojsku gen. Józefa Hallera, które było
uzbrojone w większości w białą broń francuską.
cena wywoławcza: 650 zł

174
TEMBLAK ROSYJSKI PIECHOTY,
ARTYLERII ORAZ SŁUŻB
TOWARZYSZĄCYCH
Pętla z czarnej skóry, stebnowana zieloną nicią na
brzegach. Chwast zamknięty, bulionowy. Obsada
krągła, ze sznurka w kolorze ciemnej zieleni. Osłona
frędzli ze skręconego zielonego sznurka. Frędzla
bulionowa z czarno-białych, skręconych sznurków,
ułożonych przemiennie i upiętych na trzonie w tzw.
żołędź. Drewniany trzon obszyty czerwonym suknem.
Temblak powszechnie noszony w Legionie Puławskim.
cena wywoławcza: 350 zł
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175
KURTKA MUNDUROWA TYPU
FRENCH POR. PSZ Z KWATERY
GŁÓWNEJ 3. DSK 2 KP
Kurtka z tkaniny wełnianej khaki. Na kołnierzu
patki sukienne granatowe z żółtą wypustką, na
nich nałożony emblemat 3 DSK. Naramiennik
porucznika z nałożonymi metalowymi gwiazdkami. Na rękawach naszywki „Poland” haftowane
bajorkiem na czarnej podkładce. Pod prawą
naszywką haftowany emblemat 8 Armii Brytyjskiej.
Na lewym rękawie, pod naszywką – „Poland”,
przyszyty haftowanym bajorkiem na czerwonej
podkładce emblemat dowództwa 2 KP (syrenka).
Pod nim przyszyty emblemat 3 DSK haftowany maszynowo. Nad lewą kieszenią odznaka 2 KP, pod
nią baretki odznaczeń. Na lewej kieszeni odznaki
pamiątkowe – krzyż jerozolimski, odznaka 3 DSK.
Kieszenie zapinane na małe guziki mundurowe
z wytłoczonym orłem. Górne kieszenie zapinane
na końcach na zatrzaski. Dolne kieszenie zapinane
na końcach na zatrzaski. Dolne kieszenie wpuszczane z klapą. Kurtka zapinana na cztery guziki
mundurowe z wytłoczonym orłem. Podszewka
koloru żółtego.
cena wywoławcza: 3 400 zł

176
MUNDUR GENERAŁA
DYWIZJI LWP
Czapka okrągła z tkaniny, tropik koloru khaki. Na
przednich kwaterach, na szwie, nałożony srebrny
orzeł, haftowany bajorkiem, na usztywnionej
podkładce z tej samej tkaniny, co czapka. Na
otoku nałożona bawełniana taśma koloru złotego,
z haftowanym wężykiem generalskim oraz dwiema
gwiazdkami. Daszek brązowy, skórzany, z podwójnym galonem. Podpinka brązowa, skórzana,
z przesuwką metalową, przytwierdzoną dwoma
guzikami z tworzywa, z orłem państwowym. Potnik
skórzany, brązowy. Podszewka bawełniana koloru
khaki. Pośrodku naszyty romb z tworzywa, pod
którym data „05.76.” oraz numer „57”. Kurtka
wykonana z tkaniny typu tropik, koloru khaki. Jednorzędowa, zapinana na cztery duże guziki z tworzywa w kolorze ciemnobrązowym, z wytłaczanym
orłem państwowym. Na piersiach, poniżej stanu,
naszyte cztery kieszenie z kontrfałdą i klapami,
zapinane na małe guziki, analogiczne do tych na
czapce. Kołnierz wykładany do koszuli z krawatem.
Na kołnierzu naszyte orły generalskie, haftowane
srebrnym bajorkiem. Naramienniki wszyte w rękaw
z haftowanymi dystynkcjami generała dywizji. Nad
lewą kieszenią baretki odznaczeń. Na kieszeni
przykręcona odznaka „Grunwald”. Podszewka
bawełniana koloru khaki. Spodnie z podobnego
materiału, co kurtka, z naszytymi wzdłuż generalskimi lampasami z granatowego sukna.
cena wywoławcza: 2 500 zł
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177
KURTKA MUNDUROWA
PUŁKOWNIKA SAPERÓW KOP
WZ 1935
Kurtka wykonana z tkaniny czesankowej, jednorzędowa, zapinana na siedem guzików z orłem
wz 1927. Kołnierz stająco-wykładany, zapinany
na dwie haftki. Na kołnierzu łapki z bajorkowym
wężykiem wykonane z czarnego aksamitu z wypustkami: czerwoną dla saperów i zieloną dla
jednostek KOP. Naramienniki przyszyte do kurtki,
dystynkcje porucznika haftowane srebrnym bajorkiem. Podszewka bawełniana w kolorze khaki,
z uszkodzeniami – przetarcia. Na lewej kieszeni
ślad po odznace KOP z obrobioną dziurką na
odznakę.
cena wywoławcza: 5 500 zł

178
BUTY OFICERSKIE, II RP
czarna skóra, drewniane prawidła
cena wywoławcza: 1 900 zł
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179
CZAPKA OKRĄGŁA
POKŁADOWA MARYNARKI
WOJENNEJ WZ 33,
TZW. „AMERYKANKA”
Czapka wykonana z płótna białego, usztywniona
wewnątrz przeszytą bawełnianą taśmą tego samego koloru. Obrzeże wywinięte do góry, przeszyte
dziesięciokrotnie białą nicią, usztywniające całość;
wewnątrz wszyta pętelka do zawieszenia na denku
oraz przyszyty bawełniany potnik z niezupełnie
czytelnymi pieczątkami odbioru i datą „1937”.
Banderka wykonana metodą haftu maszynowego
na czarnej, bawełnianej wstążce zszyta do noszenia na czapce. Napis haftowany żółtą nicią
„ORP WILJA”.
cena wywoławcza: 7 500 zł

180
CZAPKA ROGATYWKA GARNIZONOWA PODOFICERA SŁUŻBY
SANITARNEJ WZ35
Denko kwadratowe z tkaniny czesankowej, zszyte
z czterech pięciobocznych brytów, usztywnione
stalką. Otok sukienny, wiśniowy. Daszek czarny,
fibrowy, z wytłoczoną pieczęcią producenta „Biełousow”. Nad daszkiem podpinka skórzana, czarna
z metalową sprzączką i dwiema przesuwkami,
umocowana za pomocą dwóch guzików z wytło-

czonym orłem wz 27. Z przodu, na szwie, nałożony
mosiężny orzeł czapkowy II RP. Potnik skórzany,
brązowy, podszewka bawełniana, wiśniowa. Do
zestawu dołączone łapki żołnierskie, haftowane
srebrnym bajorkiem na sukiennej podkładce
w kolorze wiśniowym, zakończone granatową,
sukienną wypustką.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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181
CZAPKA ROGATYWKA
SIERŻANTA/WACHMISTRZA
WZ 1919
Czapka wykonana z sukna koloru khaki. Denko
zszyte z czterech pięciobocznych brytów usztywnionych stalką, otok sukienny tego samego koloru.
Daszek brązowy, ze skóry, okuty stalową blachą,
dwukrotnie nitowany na obrzeżach. Nad daszkiem
podpinka skórzana, brązowa, z metalową sprzączką oraz dwoma przesuwkami. Zamontowana za
pomocą guzików mundurowych mosiężnych,
z orłem wz 19. Do czapki przyszyty orzeł metalowy,
pod nim, na otoku, stopień sierżanta lub wachmistrza, haftowany srebrnym bajorkiem na czerwonej
sukiennej podkładce. Podszewka w oryginalnym
kolorze khaki, przestebnowana wielokrotnie na
denku. Potnik skórzany, brązowy. Czapka prawdopodobnie po renowacji z lat pięćdziesiątych.
cena wywoławcza: 7 000 z

182
CZAPKA ROGATYWKA
TOWARZYSTWA
GIMNASTYCZNEGO SOKÓŁ,
WZ 1919
Czapka wykonana z tkaniny drelichowej. Denko
kwadratowe, zszyte z czterech pięciobocznych
brytów. Otok z tego samego materiału. Daszek
z brązowej skóry, obszyty. Nad daszkiem podpinka skórzana, brązowa, z metalową sprzączką
i dwiema przesuwkami, umocowana na otoku za
pomocą dwóch guzików związku strzeleckiego.
Na lewym boku przyczepiona białoczerwona
kokarda z nałożonym emblematem mosiężnym
sokoła trzymającego w szponach sztangę. Pod
kokardą wsunięte pióro sokoła. Podszewka bawełniana, czarna, z pieczęcią zakładu czapniczego
„J. MIRON” z Wilna. Potnik skórzany, brązowy,
z wytłoczonym napisem „THE PREMIER HAT”.
cena wywoławcza: 3 300 zł
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183
ZESTAW WOJSKOWEGO
KORPUSU SIÓSTR SŁUŻBY
ZDROWIA
beret, opaska i naramiennik
cena wywoławcza: 550 zł

184
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 tej samej tkaniny, 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 dwoma guzikami z orłem,
wz 19. Podpinka z prawej strony z niewielkim
uszkodzeniem. Potnik płócienny, lakierowany,
brązowy. Podszewka czarna, bawełniana.
cena wywoławcza: 1 800 zł

185
CZAPKA PUŁKOWNIKA
LOTNICTWA LWP
Czapka okrągła z gabardyny koloru szarostalowego.
Na przednich kwaterach, na szwie, nałożony
srebrny orzeł lotniczy, haftowany bajorkiem na
usztywnionej podkładce z materiału, z którego
wykonana jest czapka. Na otoku nałożona bawełniana, ciemnoszara taśma z wyhaftowanymi
trzema gwiazdkami ze srebrnego bajorka. Daszek
skórzany, czarny, z podwójnym srebrnym galonem.
Podpinka skórzana, lakierowana na czarno, przymocowana dwoma guzikami z tworzywa, z orłem
państwowym, w kolorze czarnym. Potnik skórzany,
brązowy. Podszewka bawełniana, stalowoszara,
z naszytym centralnie rombem z tworzywa, pod
którym data „11.76” oraz numer „58”.
cena wywoławcza: 200 zł
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186
PICKELHAUBA – KUGELHAUBA
ŻOŁNIERZA ARTYLERII
PRUSKIEJ 2 POMORSKIEGO
PUŁKU ARTYLERII POLOWEJ
ZE SZCZECINA
Czerep wykonany ze skóry lakierowanej na
czarno. Na szczycie umieszczono zwieńczenie
w kształcie kuli (mosiężne), pod nim otwory
powietrzne. Całość przymocowana za pomocą
czterech mosiężnych guzów. Na czole mosiężny
orzeł pruski z inicjałami „FR” w centrum. Na skrzydłach napis „MIT-GOT-FÜR UND VATERLAND”.
Przedni daszek wykonany ze skóry lakierowanej
na czarno, okuty mosiężną blachą. Nad daszkiem
czarna skórzana podpinka z dwoma mosiężnymi
przesuwkami, zamocowana do czerepu dwoma
mosiężnymi guzami na trójkolorowej, metalowej
kokardzie po prawej i dwukolorowej po lewej
stronie. W odcinku tylnym mosiężne usztywnienie
biegnące od zwieńczenia do brzegu nakarczka.
Nakarczek wykonany z tego samego materiału,
co czerep. Od wewnętrznej strony widoczne
pieczęcie: pułkowe, data „1901” oraz „C” i „U”,
na czerepie numery i pieczęć okrągła. Wszystkie
pieczęcie w kolorze czarnym. Wewnątrz potnik
skórzany, czarny.
cena wywoławcza: 3 400 zł

187
HEŁM NIEMIECKI TROPIKALNY,
FORMACJA AFRIKA KORP,
1941 R.
Hełm korkowy, pokrycie płócienne, krawędź
obszyta skórą, u góry otwór wentylacyjny. Na
wewnętrznej stronie potnika liczby „57” i „41”,
oznaczające rozmiar i czas powstania. Po obu
stronach cynkowe emblematy formacji Afrika
Korps.
cena wywoławcza: 2 500 zł
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188
ZESTAW 16 HEŁMÓW
W zestawie m. in.: hełm polski wz 50, angielski
MK2, hełmy niemieckie wz 16, polskie wz 31,
francuskie wz 15. Wiele z nich niekompletnych,
przemalowanych. Dodatkowo sześć samych
czerepów.
cena wywoławcza: 2 200 zł
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189
HEŁM POLSKI „ADRIAN”
Malowany na kolor khaki, z nałożonym orłem
w specjalnej wersji hełmowej (patrz Zawistowski
„Orły 1919–1939”, str. 164).
cena wywoławcza: 900 zł

190
MASKA NIEMIECKA
PRZECIWGAZOWA
cena wywoławcza: 700 zł

191
HEŁM NIEMIECKI TYPU
„LUFTSCHUTZ”
Kształtem zbliżony do standardowych hełmów
niemieckich wz 35 i 42. Do skórzanego potnika
przymocowany płat skóry chroniący kark. Tego
typu hełmy używane były przez policję, także
przez niemiecką cywilną obronę przeciwlotniczą.
cena wywoławcza: 700 zł
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192
EPOLETY MARYNARKI WOJENNEJ,
FRANCJA, 2 POŁ. XIX W.
Taśma złota, obwiedziona potrójną torsadą. Pod nią
rząd frędzli z bajorka. Podszycie i poduszka z czarnego
aksamitu. Zaczep mosiężny srebrzony. Na nim wizerunek rycerza w zbroi. Guzik marynarki mały z nałożoną
kotwicą. Epolety z oryginalnym etui.

193
PLAKIETA Z WIZERUNKIEM ORŁA
tkanina, metal, drewno, wym. plakiety
157 × 140 mm, wym. orła 118 × 108 mm
cena wywoławcza: 350 zł

cena wywoławcza: 600 zł

195
194
RAPORTÓWKA WOJSKOWA

PLECAK NIEMIECKI, WEHRMACHT,
II WOJNA ŚWIATOWA

skóra, stal, 30 × 31 cm

skóra, płótno brezentowe, metal
Wewnątrz sygnatura producenta: MAX MÜLLER/
NÜRNBERG/1936, pieczęć pułkowa „10.IJ.R.118/N.”

cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 320 zł
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196
PARA NARAMIENNIKÓW
Z PŁASZCZA PŁK. WZ 35
Wykonane z sukna koloru khaki. Na naramiennikach
stopień pułkownika haftowany srebrnym bajorkiem
na tekturowej podkładce, podszewka bawełniana koloru khaki. Przy naramiennikach guziki mundurowe
oficerskie, małe, z orłem wz 27. Jeden naramiennik
z uszkodzoną belką haftowaną bajorkiem.

197
LEGIONY POLSKIE,
PARA NARAMIENNIKÓW
WACHMISTRZA WZ 16
Wykonane z szarego sukna mundurowego,
z naszytym stopniem wachmistrza ze srebrnej
taśmy. Obrzeże obszyte wypustką sukienną białą
(szwoleżerowie). Podszycie z sukna amarantowego.
cena wywoławcza: 1 200 zł

cena wywoławcza: 550 zł

198
PAS OFICERSKI Z KOALICYJKĄ,
L. 30. XX W.
skóra, mosiądz, stal, szer. 50/18 mm
cena wywoławcza: 500 zł

199
PAS PODOFICERSKI L. 30. XX W.
skóra, mosiądz, szer. 57 mm
cena wywoławcza: 300 zł
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200
PARA OSTRÓG, XIX W.
Kabłąk w kształcie strzemienia z ramionami
zakończonymi tulejką z ruchomym koluszkiem.
W koluszku dodatkowo dwie tulejki z paskami
mocującymi ostrogi. Bodziec w kształcie okrągłej,
ażurowej blaszki, ponacinanej promieniście.
cena wywoławcza: 500 zł

201
TRĄBKA SYGNAŁOWA ARMII
IMPERIUM ROSYJSKIEGO,
XIX/XX W.
mosiądz, dł. 42,6 cm
U wylotu dzwonu wytłoczony dwugłowy orzeł
carski w owalu. Niewielkie wgniecenie na całej
długości tuby. Trąbka owinięta taśmą w barwach
Orderu Św. Jerzego.
cena wywoławcza: 2 000 zł

202
NARTY NIEMIECKIE
WOJSKOWE
popularna nazwa „glazerówki”
W l. 1939–1940 w łódzkiej fabryce Michała
Glazera mieścił się obóz przejściowy, utworzony przez gestapo. W późniejszym okresie
fabrykę przekształcono na magazyn wojskowy,
w którym znajdowały się m. in. narty.
cena wywoławcza: 2 500 zł

203
CIUPAGA, ZAKOPANE, XIX W.
dł. całk. 85,5 cm, dł. toporka 13 cm
Laska drewniana, długa, wąska, zakończona
metalowym okuciem. Toporek stalowy, obustronnie zdobiony wstęgą z perełkami oraz polskimi
orłami w koronach. W górnej części wybijany
napis „ZAKOPANE”.
cena wywoławcza: 300 zł
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204
KULBAKA POLSKA WZ 1936
Kulbaka kawaleryjska, czaprak pod siodło skórzany, na podbiciu filcowym. Poła pod siodłem
po obu stronach sygnowane owalnym wyciskiem:
PZPATIR/WARSZAWA (Polskie Zakłady Pasów
i Artykułów Technicznych). Analogiczny wycisk
z lewej strony przedniego łęka oraz na lewej
sakwie. Prawa sakwa sygnowana wyciskiem:
SP. WYTW. POL. RYMARZ/SIODLARZY (Spółka
Wytwórcza Polskich Rymarzy i Siodlarzy). Napis
zwieńczony końskim łbem oraz datą „1946”. Na
jednej z czterech skórzanych końcówek parcianego
poprzęgu sygnatura wytwórcy z Lublina. Żelazne
strzemiona zawieszone na szerokim skórzanym
pasie. Siodło w dobrym stanie. Przy siodle troczona
oryginalna szabla polska wz 34. Bardzo duża
korozja pochwy i głowni.
cena wywoławcza: 5 800 zł

205
KULBAKA AMERYKAŃSKA
KAWALERYJSKA, XIX/XX W.
Konstruktorem siodła był kapitan kawalerii George
B. McClellan. Przez ponad 80 lat było głównym
siodłem kawalerii amerykańskiej. Na przednim
łęku mosiężna tabliczka z rozmiarem siodła „12
IN/SEAT”. Rozmiar siedziska 12 in to największy
z produkowanych, odpowiada ok. 17,5 cala w siodłach klasycznych. Od 1904 r. siodło produkowane
fabrycznie. Pasy mocujące strzemiona – późniejsze.
cena wywoławcza: 500 zł
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206

207

ORZEŁ Z ŁADOWNICY, USA (?),
1900–1930

PLAKIETA Z ŁADOWNICY, USA (?)

odlew metalowy, wys. 85 mm, szer. 70 mm

mosiądz wytłaczany, wys. 70 mm, szer. 94 mm;
na odwrocie symbol „077–7”

cena wywoławcza: 850 zł

cena wywoławcza: 350 zł

208
PROCHOWNICA MYŚLIWSKA –
PODSYPKA, XIX W.
mosiądz, miedź; 170 × 66 mm
cena wywoławcza: 160 zł

209
PRZYRZĄD DO ELABORACJI
AMUNICJI
cena wywoławcza: 150 zł
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210
PROCHOWNICA MYŚLIWSKA
róg jelenia, mosiądz; dł. ok. 17 cm
Korpus prochownicy wykonany z rogu jelenia.
W dolnej części okrągła, mosiężna płytka z wypukłą
gałką do zawieszenia rzemyka. Szczyt z mosiężnym
okuciem z tuleją zaopatrzoną w dozownik.
cena wywoławcza: 200 zł

211
PROCHOWNICA
Z DOZOWNIKIEM, FRANCJA,
POŁ. XIX W.
róg, mosiądz; dł. 265 mm,
sygn. „BOCHE A PARIS”
cena wywoławcza: 380 zł

212
PROCHOWNICA, XIX W.
róg polerowany, mosiądz; dł. 254 mm
cena wywoławcza: 450 zł

213
PROCHOWNICA WOJSKOWA
róg bydlęcy, mosiądz; dł. ok. 23 cm
Prochownica wykonana z rogu bydlęcego.
Z jednej strony korpusu malowane srebrną farbą
motywy roślinne oraz drzewiec pułkowy z orłem,
sztandar, nadziak. W dolnej części okucie
z blachy mosiężnej. Szczyt z mosiężną tuleją
wysypową z osobnym korkiem na łańcuszku.
cena wywoławcza: 350 zł
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214
Medal Setna Rocznica Śmierci
Tadeusza Kościuszki
cynk, sygn. na awersie: J. WYSOCKI; śr. 70 mm
Na awersie popiersie według portretu Grassiego.
W otoku napis TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1746
I 1817. Na rewersie widok Wawelu i Kopca
Kościuszki za Wisłą. W otoku napis ON ZERWAŁ
KAJDANY W KTÓRYCH JĘCZAŁ NARÓD
Strzałkowski, p. 406
cena wywoławcza: 370 zł

215
Medal Legiony Polskie
1914–1915–1916
cynk, sygn. na rewersie: J. WYSOCKI, śr. 60 mm
Na awersie atak piechoty na bagnety, nad
nimi orzeł w locie. Na dole napis LEGIONY
POLSKIE/1914–1915–1916. Na rewersie postać
starca przy kowadle i młodzieńca
z wykutą koroną w ręku.
J. Strzałkowski, p. 346
cena wywoławcza: 370 zł

216
Medal Twórcom Chorału, 1893 r.
brąz; śr. 45 mm
Na awersie profile głów Kornela Ujejskiego i Józefa
Mikorowicza. Na rewersie napis w ośmiu wierszach,
zwieńczony orłem.
cena wywoławcza: 390 zł

217
Medal Tadeusz Rutowski, 1915 r.
cynk, sygn. na awersie: J. R. (Jan Raszka);
śr. 60 mm
Na awersie popiersie en face, napis TADEUSZOWI
RUTOWSKIEMU. Na rewersie daty 3./IX./1914,
22./VI./1915 oraz napis OBROŃCY/I
OPIEKUNOWI/LWOWA/N.KN
J. Strzałkowski, p. 331
cena wywoławcza: 500 zł
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218
Medal 100-lecie Banku Polskiego
w Warszawie, 1928 r.
brąz, sygn. na awersie: I. Aumiller; śr. 55 mm
Na awersie dwie głowy: ks. Ksawerego Lubeckiego
i hr. Ludwika Jelskiego. Na rewersie tablica
z napisem w dziewięciu wierszach. Nad tablicą
tarcza z orłem i rok MCMXXVIII.
J.Strzałkowski, p. 609
cena wywoławcza: 250 zł

219
Medal Obrońcom Śląska, 1918 r.
brąz, sygn. na awersie J. Raszka; śr. 45 mm
Na awersie postać męska z maczugą oraz napisy
OBROŃCOM ŚLĄSKA MCMXIX.
Na rewersie orzeł śląski.
J. Strzałkowski, p. 441
cena wywoławcza: 500 zł

220
Medal Rocznica Śmierci
Józefa Piłsudskiego, 1936 r.
brąz, sygn. na rewersie Sł. Ostrowski; śr. 60 mm
Na awersie głowa marszałka z profilu, napis
W ROCZNICĘ ŻAŁOBY NARODOWEJ 1935 12
V 1936. Na rewersie trumna z całunem, wieże
katedry na Wawelu, Kolumna Zygmunta III.
J. Strzałkowski, p. 808
cena wywoławcza: 390 zł

221
Medal 125. Rocznica Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, 1916 r.
brąz; śr. 28 mm
Na awersie tarcza z herbem Królestwa Polskiego
pod koroną: napis WARSZAWA 1916 ROKU. Na
rewersie napis w siedmiu wierszach NA PAMIĄTKĘ
WIEKOPOMNEJ UCHWAŁY KONSTYTUCYI 3GO
MAJA 1791
cena wywoławcza: 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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222
MEDAL ZA STŁUMIENIE
POLSKIEGO BUNTU, 1865
brąz, śred. 28 mm

223
KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI
mosiądz złocony, 40 × 40 cm

Na awersie herb Rosji, dwugłowy orzeł z carską
koroną, trzymający w szponach berło i jabłko.
Na piersi herb Księstwa Moskiewskiego – tarcza
z wizerunkiem św. Jerzego walczącego ze smokiem.
Na rewersie daty „1863–1864”, wzdłuż krawędzi
napis „ЗA УСМИРЕНИЕ ПОПЬСКОГО МЯТЕЖА”. Wstążka
w barwach Imperium Rosyjskiego.

Na awersie, na poziomych ramionach krzyża,
napis „BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI”,
na skrzyżowaniu kwadratowa tarczka z rytowanym
wizerunkiem orła. Brzegi ramion pokryte czarną
emalią. Rewers gładki, wstążka czarna z żółtymi
paskami po bokach.

cena wywoławcza: 550 zł

cena wywoławcza: 100 zł

225
MEDAL NAGRODOWY

224
MEDAL PAMIĄTKOWY ZA WOJNĘ
1918–1921 II RP

brąz cyzelowany, patynowany; śred. 9,6 cm,
gr. 0,9 cm
Awers – jeździec na koniu pokonujący przeszkodę
w postaci muru, u dołu sygnatura „J. Klukowski”.
Rewers zdobiony młotkowaniem. Podobnie dekorowany rant medalu.

mosiądz patynowany, śred. 35 mm
Awers z wizerunkiem orła z krzyżem Virtuti Militari,
na piersi, po bokach, daty „1918/1921”. Na rewersie napis „POLSKA/SWEMU/OBROŃCY”, otoczony
wieńcem dębowym. Wstążka z niebieskim paskiem,
pośrodku ujętym czarnymi prążkami, po bokach
paski amarantowe i białe.

Józef Klukowski (1894–1944) – artysta rzeźbiarz,
major artylerii W.P. Brał udział w Olimpijskich
Konkursach Sztuki i Literatury, zdobywając w 1932
w Los Angeles złoty medal za rzeźbę „Wieńczenie
zawodnika”, a w 1936 r. w Berlinie srebrny medal
za rzeźbę „Piłkarze”. Zginął w 1944 r. zamordowany
przez Niemców w obozie w Revensbruck.

cena wywoławcza: 100 zł

cena wywoławcza: 1 000 zł
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227
226

ODZNAKA 2 GRUPY ARTYLERII

ODZNAKA FRONT
LITEWSKO-BIAŁORUSKI

srebro, wym. 45 × 45 mm

cena wywoławcza: 250 zł

Odznaka w kształcie krzyża benedyktyńskiego
z nałożonym kolistym wieńcem laurowym.
W centrum umieszczona syrenka i pocisk artyleryjski, skierowany do dołu i łączący się z odznaką
8 Armii Brytyjskiej. Całą przestrzeń koła wypełniają
promienie imitujące wybuch pocisku. Na rewersie
próba srebra „800”- na krzyżu i wieńcu laurowym.
Nakrętka sygnowana „F. M. LORIOLI/MILANO-ROMA”.
cena wywoławcza: 400 zł

228

229

ODZNAKA 10 ROCZNICY
OBRONY LWOWA

ŻETON PSA STRAŻY
GRANICZNEJ, 1928/1929,
LWÓW, NR 2245

cena wywoławcza: 240 zł

cena wywoławcza: 450 zł
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230

231

SZKOŁA UZBROJENIA
WARSZAWA

ODZNAKA 4 ODCINKA OBRONY
LWOWA, DWORZEC GŁÓWNY

cena wywoławcza: 1 800 zł

cena wywoławcza: 1 500 zł

233
PATRYCA, POLSKA, PMW
brąz; 21 × 17 cm

232

112

ODZNAKA ŻOŁNIERSKA
28 PUŁKU PIECHOTY

Patryca w formie plakiety odznaki 38 PP. Środek plakiety
stanowi tarcza romboidalna, na której wpisano numer
i inicjały „38/P.P.S.LW 38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich”. Tarcza zwieńczona herbem Lwowa i Przemyśla.
Całość otoczona wieńcem z liści laurowych.

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 800 zł
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234
ODZNAKA 240 OCHOTNICZEGO
PUŁKU PIECHOTY
sygn.: E. M. UNGER/LWÓW
cena wywoławcza: 3 000 zł

235
ODZNAKA PAMIĄTKOWA
72 PUŁKU PIECHOTY –
RADOM
tombak srebrzony, emalia, 41 × 32 cm
Ośmiosegmentowa tarcza z wpisanymi
na awersie numerami i inicjałami „18DP
1920–6,21,145 oraz tarcze herbowe
miast. Centralnie nałożona tarcza herbowa
z numerem i inicjałami „72PP”. Na
rewersie wybite daty i nazwy największych
walk stoczonych przez pułk w 1920 roku.
cena wywoławcza: 3 800 zł

236
ODZNAKA KORPUSU
BEZPIECZEŃSTWA,
LUBLIN, NR 49
cena wywoławcza: 1 500 zł
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237
WTÓRNIK ORDERU
WOJSKOWEGO
VIRTUTI MILITARI
Order V klasy, wykonany przed 1939 r., prawdopodobnie przez Stanisława Owczarskiego. Częstą
praktyką było zamawianie przez odznaczonych
wtórników do codziennego użytku.
cena wywoławcza: 1 400 zł

238
DYSTYNKTORIUM
KANONICZNE
srebro pr. 800, sygn. „SZ”, emalia,
70 × 70 cm
odznaka na kształt krzyża Orderu
Virtuti Militari, pokryta obustronnie
habrową emalią ze srebrnym
obrzeżem. Na awersie, w medalionie
otoczonym wieńcem laurowym, centralnie umieszczony wizerunek św.
Mikołaja. Na rewersie analogiczna
dekoracja z wizerunkiem św. Piotra.
Na skrzyżowaniu ramion krzyża
cena wywoławcza: 2 000 zł
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239
KOTYLION BALU POLSKIEGO
mosiądz, tkanina jedwabna, emalia, pióra;
dł. 100 mm
Kotylion w kształcie tarczy herbowej z nałożoną
miniaturką półpancerza husarskiego ze skrzydłami. Na odwrocie karnet ze złoconym napisem
„20 Februar 1882”. Wstążki zawieszenia
ze złoconymi napisami „Bal polski/Polen ball”.
cena wywoławcza: 1 400 zł

240
BRELOK PATRIOTYCZNY,
POLSKA, II POŁ. XIX W.
srebro, emalia, masa 12,5 g, dł. 100 mm
Na awersie górnego medalionu popiersie Tadeusza
Kościuszki, na rewersie orzeł, obwiedziony koroną
cierniową. Na awersie dolnego medalionu kartusz
z godłami Polski, Litwy i Rusi, na rewersie orzeł
w koronie.
cena wywoławcza: 1 500 zł
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241
ORDER BOHATERA
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO
złoto pr. 0,950, srebro, masa 20,5 g
Na awersie pięcioramienna gwiazda, na rewersie
numer nadania „6087” oraz napis „ГЕРОЙ/
CCCR”. Zawieszka srebrna, na nakrętce sygnatura
„Монетный ДВОР”.
cena wywoławcza: 8 500 zł
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242
ORDER KORONY ŻELAZNEJ,
AUSTRO-WĘGRY
złoto, żelazo, emalia, barwione szkło, skóra, jedwab
Order ustanowiony przez Napoleona I 5.06.1805
roku. Po przyłączeniu Lombardii i Wenecji do
Cesarstwa Austrii, cesarz Franciszek I odnowił order
w 1915 r., wprowadzając wiele zmian w stosunku
do pierwowzoru. Na ozdobnym pierścieniu, na
awersie, umieszczony orzeł austriacki z niebieską
tarczą na piersi, na której widnieje złoty monogram
odnowiciela orderu, litera „F” (cesarz Franciszek I).
Na rewersie, na pokrytej niebieską emalią tarczy,
umieszczona data odnowienia „1815”. Zawieszkę
stanowi korona austriackiego cesarstwa, tzw. Korona Rudolfińska. Sygnatury: „3”, „A” (Wiedeń), „A”
w prostokącie, „FR” w rombie (znak wytwórcy C.
F. Rothego). Oryginalne etui wiedeńskiego zakładu
jubilerskiego Rothe & Neffe (nr 585/1919)
cena wywoławcza: 5 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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243
SYGNET 30 PUŁKU STRZELCÓW
KANIOWSKICH – WARSZAWA
złoto, srebro, masa 17,85 g
Na owalnej tarczy nałożona miniatura odznaki 30
PSK. Krzyż z wciętymi ramionami i rozchodzącymi
się między nimi promieniami, osadzony w złocie.
Wewnętrzny pierścień złoty, zewnętrzny srebrny,
po bokach dekorowany przedstawieniem orła.
Wewnątrz obrączki grawerowana dedykacja: „Sierż.
Gadkowi Antoniemu/podoficerowie 30 p. S. K./31.
VII.1938.”
cena wywoławcza: 5 000 zł

244
SYGNET KORPUSU OCHRONY
POGRANICZA
złoto, srebro, szafir syntetyczny, masa 17,5 g
Kamień z grawerowanym przedstawieniem
odznaki Korpusu Ochrony Pogranicza, osadzony
w złocie. U dołu odznaki grawerowany napis „Za
służbę graniczną”. Wewnętrzny pierścień ze złota,
na zewnątrz srebro z przedstawieniem orła po
obu stronach. Wewnątrz obrączki grawerowane
„Baon Sienkiewicze/1934 – 1937”. Sienkiewicze
– miejscowość z siedzibą Dowództwa Batalionu.
Batalion Sienkiewicze wchodził w skład 5 Brygady
Ochrony Pogranicza i ochraniał odcinek granicy
polsko-bolszewickiej na obszarze ówczesnego
województwa poleskiego.
cena wywoławcza: 4 500 zł

245
SYGNET PRZYSPOSOBIENIA
WOJSKOWEGO
złoto, srebro, biała emalia, masa 13,35 g
Tarcza stanowi miniaturę odznaki komendanckiej – krzyż pokryty białą emalią z umieszczonym
pośrodku medalionem z głową Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Pomiędzy ramionami krzyża monogram wiązany „PW”. Miniatura otoczona złotą
ramką. Wewnętrzny pierścień ze złota, zewnętrzny
ze srebra. Wewnątrz grawerowana dedykacja –
„P. Mjr. E. Wojciechowskiemu/Koledzy Państw.
Urzędu Wych. F. i. P. W.”.
cena wywoławcza: 2 500 zł
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246
SYGNET 64 POMORSKIEGO
PUŁKU STRZELCÓW
MURMAŃSKICH – GRUDZIĄDZ
złoto, srebro, agat dwubarwny, masa 16 g
Kamień z grawerowanym przedstawieniem miniatury
odznaki 64 Pomorskiego PSK. Na tle białego agatu
czerwony krzyż maltański z nałożonym orłem malborskim. Wewnętrzna obrączka złota, zewnętrzna
srebrna, po bokach dekorowana gałązkami dębu.
Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w styczniu 1920 r. batalion Murmańczyków (formacja, która
powróciła z walk na Dalekim Wschodzie Rosji)
wszedł w skład 64 Grudziądzkiego Pułku Piechoty.
1.07.1938 generał dywizji Tadeusz Kasprzycki nadał
64 pułkowi nazwę „64 Pomorski Pułk Strzelców
Murmańskich”.

247
SYGNET 5 PUŁKU PIECHOTY
LEGIONÓW „ZUCHOWATYCH”
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, WILNO
złoto, srebro, rubin syntetyczny, masa 18,95 g
Kamień z grawerowanym przedstawieniem drugiego
wzoru odznaki 5 Pułku Piechoty Legionów Józefa
Piłsudskiego, stacjonującego w Wilnie, osadzony
w złocie. Wewnętrzny pierścień ze złota, zewnętrzny
srebrny, dekorowany gałązkami dębu i żołędziami
na groszkowym, oksydowanym tle. Łodygi dębu ze
złota. Wewnątrz grawerowana dedykacja: „dla ppłk.
Białkowskiego Michała 1935 r.”.
cena wywoławcza: 7 000 zł

cena wywoławcza: 5 500 zł

248
SYGNET 23 PUŁKU ARTYLERII
POLOWEJ – BĘDZIN
złoto, srebro, masa 19,35 g
Złota, owalna tarcza z przedstawieniem miniatury
odznaki pułkowej 23 PAP. Krzyż o ściętych końcach
ramion z nałożonym centralnie orłem. Wewnętrzny
pierścień złoty, zewnętrzny srebrny, po bokach
dekorowany liśćmi dębowymi, symbolami artylerii
oraz daty „1920–1930”. Wewnątrz obrączki grawerowany stopień i nazwisko: „por. Malewski”.
cena wywoławcza: 5 500 zł
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PIERŚCIEŃ PATRIOTYCZNY,
OKRES KSIĘSTWA
WARSZAWSKIEGO I KRÓLESTWA
POLSKIEGO
złoto, stal, masa 2,28 g
Na tarczce stalowej grawerowany napis „Xiążę Józef
Poniatowski”. Wewnątrz złota obrączka z grawerowanym napisem „Bóg mi powierzył honor Polaków
Jemu go tylko oddam.”
cena wywoławcza: 11 000 zł
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250
SYGNET PATRIOTYCCZNY,
II WOJNA ŚWIATOWA
srebro pr. 0,800, emalia
Na tarczy wizerunek orła na tle amarantowej tarczy
cena wywoławcza: 300 zł

251
SYGNET PATRIOTYCZNY,
I WOJNA ŚWIATOWA
biały metal, miedź
Prostokątna tarcza z miedzianą przekątną, po
bokach daty „1914” i „1915”.
cena wywoławcza: 100 zł

252
SYGNET PATRIOTYCZNY, II RP
tombak, emalia
Owalna tarcza z orłem w koronie. Po bokach
cyzelowane gałązki liści akantu.
cena wywoławcza: 500 zł

253
SYGNET PATRIOTYCZNY,
II WOJNA ŚWIATOWA
srebro pr. 0,925
Na tarczy wizerunek orła, po bokach krzyż
jerozolimski oraz data „1940”.
cena wywoławcza: 450 zł
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254
BROSZKA POLSKA
PATRIOTYCZNA Z BIAŁYM
ORŁEM, 2 POŁ. XX W.
złoto pr. 0,750, emalia ciemnoczerwona i biała,
masa 5 g; śred. 26 mm
cena wywoławcza: 2 000 zł

255
SYGNET HERBOWY, FRANCJA (?)
złoto pr. 0,333
Tarcza prostokątna z wygrawerowanym herbem
cena wywoławcza: 1 500 zł

256
SYGNET LEGIONOWY PIECZĘTNY
stal, masa 12,5 g
Na owalnej tarczy przedstawienie orła legionowego na tarczy amazonek z literą „L”. Wokół orła
napis: „KOMPANIJA SZTAB. DYW. LEG. POL.”.
Sygnet stalowy do lakowania korespondencji
2 Dywizji Piechoty.
cena wywoławcza: 5 000 zł

257
SYGNET 2. PUŁKU UŁANÓW
LEGIONOWYCH
złoto, stal, masa 10,14 g
Drugi Pułk Ułanów Legionowych, zwany 2. Pułkiem Szwoleżerów Rokitniańskich, stacjonującym
w Starogardzie. Sygnet w formie pieczęci, wydany
z okazji obchodów 25-lecia Pułku 11.08.1939 r.
Na płytce grawerowany fragment odznaki 2 P. Sz.
R.: tarcza herbowa z numerem i literą „2U”, nad
tarczą wizerunek czapki szwoleżerskiej, ujętej
datami „1914–1936”. Wewnętrzna obrączka złota,
zewnętrzna stalowa.
cena wywoławcza: 1 800 zł
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258
ZESTAW 12 TŁOKÓW
PIECZĘTNYCH
cena wywoławcza: 1 500 zł
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259
TŁOK PIECZĘTNY Z HERBEM
RODU BURZEL (?)
metal, drewno; wys. 10 cm
cena wywoławcza: 480 zł

261
TŁOK PIECZĘTNY HERBOWY,
XVIII W.

260
TŁOK INTROLIGATORSKI,
POLSKA XIX/XX W.
drewno, wym. 80 × 85 mm
Tłok z herbami Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
cena wywoławcza: 350 zł

262
TŁOK PIECZĘTNY POLSKI
REJESTR STATKÓW, 1936

tłok obrotowy, metalowy, wym. 200 × 170 mm,
uchwyt dekoracyjny, dł. 80 mm

mosiądz, 520 × 400 mm

cena wywoławcza: 800 zł

cena wywoławcza: 130 zł
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263
FIGURA AUGUSTA III SASA
W STROJU CESARZA
RZYMSKIEGO
Miśnia, 1910–1911
proj. Johann Joachim Kaendler, ok. 1736
porcelana, malatury podszkliwne i naszkliwne, złocenia; na spodzie jubileuszowy znak
wytwórni – malowane kobaltem skrzyżowane
miecze oraz odciśnięte i malowane kobaltem daty
„1710–1910”, na odwrocie odciśnięty symbol
„194”; wys. 44,5 cm
cena wywoławcza: 17 000 zł
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264
MAKATA, BUCZACZ, PRACOWNIA ARTURA POTOCKIEGO,
POCZ. XX W.
jedwab, nić metalowa, złocona, technika żakardowa; 245 × 200 cm
Makata z motywem owalnych medalionów utworzonych z liściastych gałązek spiętych rozetkami.
Wewnątrz medalionów umieszczone gałązki z dużymi kwiatami. Charakter medalionów zbliżony jest do
XVI-wiecznych tkanin włoskich. Pole środkowe otoczone bordiurą z palmetek ułożonych w rzędy – przy
brzegach krótszych sześć rzędów, przy dłuższych

siedem. Koloryt złoty i beżoworóżowy. W dolnym
rogu od spodu naszyta krajka z pieczęcią – „herb
Pilawa/AP/ADMINISTRACJA DÓBR I ZAKŁADÓW
PRZEMYSŁOWYCH ARTURA Hr. POTOCKIEGO
BUCZACZ” oraz odręcznie napisane: „nr 2816”
i wymiary; stan zachowania: bardzo dobry.
Lit.: Jadwiga Chruszczyńska „Makaty buczackie
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie”,
Warszawa 1996, kat. Nr 27, 28, 29

cena wywoławcza: 9 000 zł
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265
KARTUSZ Z HERBEM LITWY,
XIX W.
odlew mosiężny, patynowany, 23 X 15,5 cm
Kartusz herbowy o nieregularnym kształcie z półplastycznym herbem Pogoń, przedstawiającym
rycerza na koniu z wzniesionym nad głową mieczem
i tarczą z herbem Jagiełły na tle ciemnoczerwonej,
aksamitnej tkaniny. Nieregularna ramka zwieńczona
koroną.
cena wywoławcza: 1 200 zł

266
KARTUSZ HERBOWY Z ORŁEM
ZYGMUNTOWSKIM, XIX W.
odlew mosiężny, patynowany, 23 × 17,5 cm
Kartusz w kształcie rombu z półplastycznym orłem
z literą „S”, monogramem króla Zygmunta Starego,
i koroną powyżej. Pierwowzór takiego kartusza
znajduje się w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Zawieszenie ruchome w kształcie wstęgi.
cena wywoławcza: 1 200 zł

126

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

267
FIGURA KRÓLA
JANA III SOBIESKIEGO
NA KONIU
nagroda w zawodach hippicznych, XIX w.
odlew, stop metali brązowiony, patynowany,
podstawa alabastrowa; wys. całk. ok. 44 cm,
wym. podstawy 29 × 15,5 × 6,5 cm
Na boku podstawy metalowa tabliczka z grawerowanym napisem: „ZAWODY KONNE BRYG.
KAWALERJI BARANOWICZE/SŁONIM 1933 R./
KONKURS II STOPNIA/I NAGRODA WOJEWODY
NOWOGRÓDZKIEGO”. Rzeźba wykazuje bliskie
podobieństwo do analogicznego konnego portretu
króla Jana III Sobieskiego na koniu z 1848 r., autorstwa warszawskiego brązownika Piotra Thiesa,
ze zbiorów wilanowskich. Można domniemywać,
że praca prezentowana na aukcji wykonana została
według pierwowzoru tego artysty.
cena wywoławcza: 5 000 zł

268
PLAKIETA PAMIĄTKOWA –
200-LECIE KORONACJI JANA
III SOBIESKIEGO
biały metal, srebro pr. 13, skóra, 24 × 33 cm
Plakieta owalna, pokryta jasną skórą, w metalowej, płaskiej ramce ozdobionej czterema
plastycznymi kartuszami, z których jeden z grawerowaną datą „1876”. Wewnątrz dwa srebrne,
okrągłe medaliony z wizerunkami króla Jana III
Sobieskiego oraz jego żony Marii Kazimiery z grawerowanymi napisami „Rex Poloniae Johannes
Tertius” i „Maria Regina Poloniae”. Pomiędzy
nimi owalna plakietka z grawerowanym napisem
„CORONATI 2 Feb. 1676”.
cena wywoławcza: 4 000 zł
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269
KAŁAMARZ, POLSKA, L. 30.
stop metali (cynkal); wys. 26 cm,
wym. podst. 11 × 27 cm
Kałamarz z figurą polskiego piechura w pełnym
rynsztunku, w hełmie francuskim typu Adrian,
na hełmie polski orzełek. Na spodzie prostokątnej podstawy: „Model zastrzeżony M. P. i M.:
cena wywoławcza: 1 500 zł

270
FIGURA PILOTA, POLSKA, L. 20.
stop metali (cynkal); wys. całk. 29 cm
Polski pilot w umundurowaniu z l. 20., trzymający śmigło
samolotowe oraz gałązkę laurową.
cena wywoławcza: 1 200 zł

271
FIGURA ŻOŁNIERZA,
POLSKA, L. 30.
stop metali (cynkal); wys. 30 cm,
wym. podst. 7,7 × 16,3 cm
Polski piechur w pełnym rynsztunku, w hełmie
francuskim typu Adrian, na hełmie polski orzełek.
cena wywoławcza: 1 200 zł
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272
FIGURA „ZWYCIĘZCA”, POLSKA,
1934 R.
Według projektu Jerzego Leskiego (1906–1969);
stop metali barwiony na brąz; wys. całk. 40 cm,
wys. fig. 32 cm, wym. podst. 12 × 12 cm
Na marmurowym postumencie tabliczka z napisem: „1934 R./NAGRODA/Zarządu Głównego
Związku Rezerwistów/na Zawody Strzeleckie-Łucznicze/o Mistrzostwo m. st. Warszawy”. Z tyłu
tabliczka wytwórcy „Aleksander N-Świat 41”.
cena wywoławcza: 3 200 zł

273
Helena Skirmunt
(1827–1874)

Pachołek
brąz patynowany, odlew, marmur;
wys. całk. 10,5 cm
Rzeźba przedstawia polskiego żołnierza w rogatywce z garłaczem w dłoni, na kwadratowej
podstawie napis „Pachołek” oraz sygnatura
artystki.
cena wywoławcza: 1 000 zł
Helena Skirmunt (1827–1874)
Polska rzeźbiarka, malarka, uczestniczka powstania
styczniowego. Studiowała w Berlinie i Dreźnie. Stworzyła m. in. cykle płaskorzeźb dawnych władców
Litwy, postacie z wyprawy króla Jana III Sobieskiego
na Wiedeń oraz Szachy Polskie.

274
Helena Skirmunt
(1827–1874)

Poleszuk
brąz patynowany, odlew, marmur;
wys. całk. 10,5 cm
Rzeźba przedstawia mężczyznę siedzącego na
przewróconym pniu. U dołu, na boku kwadratowej
podstawy, napis „Poleszuk” oraz sygnatura artystki.
cena wywoławcza: 1 000 zł
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275
WIZYTOWNIK, POLSKA, L. 30.
stop metali (cynkal), owal; wym. 15 × 19,5 cm
Wizytownik z figurą ułana trzymającego lancę
na koniu w galopie.
cena wywoławcza: 1 200 zł

276
FIGURA UŁANA, POLSKA, II RP
stop metali barwiony na czarno, marmur;
wys. 21 cm, wym. podst. 15 × 11 cm
Figura polskiego ułana na koniu zrywającym się
do galopu. Postać ułana z uniesioną szablą, na
plecach karabin. Figura osadzona
na marmurowej podstawie.
cena wywoławcza: 2 200 zł
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277
FIGURA UŁANA NA KONIU
brąz, marmur, 28 × 35 cm
cena wywoławcza: 2 500 zł

278
FIGURA UŁANA, POLSKA, II RP
stop metali barwiony na brąz; wys. 28 cm,
wym. podst. 10 × 27 cm
Duża figura ułana skaczącego na koniu przez
przeszkodę. Bardzo dobre wykonanie z dbałością
o detale. Na wewnętrznej stronie podstawy sygnatura: „MODEL ZASTRZEŻONY W-w M. P. i M.” oraz
w trójkącie „E. i LW”.
cena wywoławcza: 3 200 zł
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279
FIGURA PLUTONOWEGO,
POLSKA, 1934 R.
stop metali patynowany;
wys. 47 cm, wym. podst. 11,5 × 24 cm
Figura Nagrodowa „Plutonowy z bagnetem”.
Na podstawie wyryte: „Nagroda Tow.
Z. J. W-wa. Praga/dla najlepszego zespołu
w strzelaniu/w konkurenacji Bzd.21/30
VI-1 VII 34.
cena wywoławcza: 3 200 zł
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280
Francesco Confalonieri
(1850–1925)

Grupa figuralna
brąz patynowany; wys. całk. 46,5 cm,
wys. postumentu 11,5 cm
Grupa figuralna składa się z pełnoplastycznych
figur rannego żołnierza z przepaską na oczach,
prowadzonego przez zakonnicę. Podstawa okrągła
z sygnaturą „CONFALONIERI”.
cena wywoławcza: 6 000 zł
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281
PLAKIETA
Z POMNIKIEM
KS. JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO
l. 20. XX w., brąz,
wym. 25 × 22,5 cm
Plakieta przedstawia pomnik konny
księcia Józefa Poniatowskiego na
tle Placu Saskiego. Książę ukazany
jest z mieczem w prawej dłoni,
ubrany w szatę wzorowaną na
rzymskiej tunice. U dołu napis
„XIĄŻĘ JÓZEJ PONIATOWSKI”,
z lewej „Według Thorvaldsena/mod.
A. Borowski”, z prawej „Pamiątka
Polska”/Warszawa”; na odwrocie:
l. g. „Reprodukcja zastrzeżona”,
p. g. „Spółka/”Pamiątka Polska”/
Warszawa/Wierzbowa 2 m 2/
Wytwórnia w Czerniakowie”.
cena wywoławcza: 900 zł

282
FIGURA ŻOŁNIERZA
NAPOLEOŃSKIEGO
biały metal, marmur, sygn. na podstawie
„J. Kaliciński”; wys. całk. 21 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł

283
PLAKIETA PATRIOTYCZNA
– POWRÓT ŚLĄSKA DO
MACIERZY, 1922 R.
mosiądz, sygn. J. Maleta; wym. 16 × 19,7 cm
Plakieta przedstawia oddział żołnierzy witanych
przez grupę mężczyzn. Nad nimi orzeł z rozpostartymi skrzydłami, u dołu data „1922”. W górnych
narożach daty „20 IIII 1921” (data plebiscytu na
Górnym Śląsku) i „3.05.1921” (wybuch III Powstania Śląskiego). Wzdłuż dolnej krawędzi napis:
„POLSKO! WRACA DO CIEBIE ŚLĄSK PIASTOWY”.
Na odwrocie ryty napis „WYDAWCY/”TRUD” SKA.
Z OGR. ODP./w Warszawie/al. Jerozolimskie
23” oraz „POLSKI BANK HANDLOWY/Oddział
w Warszawie/ul. Próżna 3”.
cena wywoławcza: 1 100 zł
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284
POPIERSIE NAPOLEONA
brąz, marmur; wys. całk. 23 cm,
cokół wyszczerbiony
cena wywoławcza: 2 000 zł

285
FIGURA SIEDZĄCEGO
MUSZKIETERA
brąz, sygn. na podstawie „Brasson”, na cokole
„UN. SOUDARD. LOUIS. XIII.”; wys. 18 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł
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286
PLAKIETA
mosiądz, wys. 155 mm
Wizerunek Józefa Piłsudskiego
z profilu, w czapce Legionistów.
cena wywoławcza: 200 zł

287
MASKA POŚMIERTNA
MARSZAŁKA JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO
gips; wym. 31 × 24 × 19 cm

288
PLAKIETA

Odlew wykonany w końcu l. 60. przez
wrocławskiego artystę rzeźbiarza
z oryginalnej maski pośmiertnej.
cena wywoławcza: 2 500 zł

mosiądz, 147 × 100 mm
Wizerunek Józefa Piłsudskiego
z profilu w mundurze i pełną
galą orderową
sygn. p. ś.: Jan Maleta
cena wywoławcza: 450 zł
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289
POPIERSIE
GEN. JÓZEFA HALLERA
brąz cyzelowany, patynowany; podst.
3 × 5,8 cm, wys. całk. 16 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

290
Władysław Wasiewicz
(1888–1971)

POPIERSIE IGNACEGO
PADEREWSKIEGO,
POLSKA, L. 20.
brąz; wys. całk. 23 cm
Pod popiersiem napis „I. PADEREWSKI”.
Obiekt prezentowany na wystawie „Dla Niepodległej – pamiątki patriotyczne z kolekcji
Artura Sawy” w Muzeum im. Kazimierza
Pułaskiego w Warce.
cena wywoławcza: 2 500 zł

291
POPIERSIE
WINCENTEGO WITOSA,
POLSKA, L.20.-30.
miedź; wys. 26 cm, 17 × 29,5 cm
Popiersie wykonane z stylistyce art deco. Blacha
miedziana, ręcznie młotkowana.
cena wywoławcza: 1 000 zł
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292
KĄTOMIERZ, ROSJA,
PETERSBURG, POŁ. XIX W.
mosiądz, 13,5 × 19,4 cm
Na odwrocie numery: „1850” i „78”. Centralnie
umieszczony orzeł dwugłowy, nad nim napis cyrylicą
„GUBER: MIERZ: W”, po bokach „SZPIERLING/S.
PETERSBURG”.
cena wywoławcza: 500 zł

293
LUNETA, DOLLOND, LONDYN,
OK. 1850 R.
mosiądz, szkło, drewno, dł. w stanie złożonym
36 cm, rozsunięta 87 cm
Luneta podwójnie rozsuwana, tubus z okładziną
mahoniową. W dolnej części grawerowana
nazwa firmy: „Dollond London/Day or Night”, co
wskazuje, że luneta została zaprojektowana do
użytku również w nocy. Firma Dollond założona
została w 1750 roku przez Petera i Johna Dollond
w Londynie. John Dollond był optykiem i wynalazcą obiektywu z soczewką achromatyczną, za co
został uhonorowany Medalem Copleya, nadawanym przez Towarzystwo Królewskie w Londynie.
cena wywoławcza: 900 zł

294
LUNETA ZE STATYWEM,
ANGLIA, POŁ. XIX W.
mosiądz, szkło, drewno, dł. w stanie
złożonym 60 cm, rozsunięta 100 cm,
dł. statywu 41,5/107 cm
Luneta pojedynczo rozsuwana, w dolnej
części grawerowany napis: „J. P. Cutts
& Sons Sutton/Opticians to Her Majesty/
Sheffield”. Statyw na trzech nogach,
potrójnie rozkładany.
cena wywoławcza: 2 000 zł

138

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

295
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: 3 600 zł

296
SEKSTANT, R. IMME, BERLIN,
XIX W.
drewno, mosiądz; wym. 30,5 × 29 × 12,5 cm
Skrzynka z kluczykiem, zawierająca sekstant,
lunetę, pędzel i śrubokręt. Pokrywka skrzynki
z nalepką firmy „Cousens & Son/Opticians &
Nautical Instrument/Swansea”.
cena wywoławcza: 1 900 zł
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297
ORZEŁ POLICJI POLSKIEJ,
WZ 27
metal, 98 × 96 mm
Orzeł nakładany na hełm wz 31, tłoczony w białym
metalu, mocowany wąsami.
cena wywoławcza: 1 700 zł

298
PAŁKA POLICJI (?)
dł. 297 mm
Pałka w kształcie maczugi,
z poprzecznym karbowaniem na uchwycie. Uchwyt z otworem do wiązania, na
spodzie sygnatura P.P.T.T.P./34.
cena wywoławcza: 500 zł

299
SZYLD Z KOMISARIATU POLICJI
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO,
II RP
stal; 75,7 × 56 cm
Tarcza owalna z czterema otworami do mocowania. Przy otworach ślady korozji. Sygnowana p. d.
„Otto Golisch, Konigshutte GLS”.
cena wywoławcza: 8 000 zł
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300
PRZENOŚNY ODBIORNIK RADIOWY OP3 DLA CIHOCIEMNYCH
odbiornik 175 × 125 × 40 mm,
bateria 175 × 125 × 40 mm
Zaprojektowany przez inżyniera Tadeusza Heftmana
odbiornik „30/1” (później nazwany „OP3”) przeznaczony był dla polskich Cichociemnych oraz agentów
brytyjskich. Wyprodukowano 287 odbiorników OP3
(w polskiej wersji 105). Produkcja ich odbywała się

od 1944 r. w podlondyńskim Stanmore w Polskim
Wojskowym Warsztacie Radiowym. Odbierał zakresy 200–500 kHz, 2–5 MHz i nadawał przez BBC
zakodowane komunikaty dla Polskiego Państwa
Podziemnego. Wystawiony na aukcji odbiornik jest
właśnie polską wersją OP3 z tabliczką instrukcyjną
w języku polskim oraz polskimi nazwami na
pokrętłach regulacyjnych.

cena wywoławcza: 20 000 zł
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301
KUFEL OZDOBNY, NIEMCY, XX W.
fajans, cyna; wys. całk. 27 cm, wys. Kufla 19,5 cm
Korpus z kolorowanym wizerunkiem okrętu i dekoracją kwiatową. Przy stopie sentencja: „Dem Freunde
Schutz, Dem Leinde Trutz” (Przyjacielowi Ochrona,
Wrogowi Odpór).
cena wywoławcza: 1 100 zł

302
KUFEL REZERWISTY
MARYNARKI WOJENNEJ
wys. 37,5 cm, śred. 12 cm

303
KUFEL REZERWISTY
MARYNARKI WOJENNEJ,
NIEMCY, OK. 1911 R.

Pamiątkowy kufel ceramiczny ze scenami z życia
rezerwisty: pożegnanie na dworcu, szorowanie
pokładu, służba na warcie, walka okrętów na
morzu. Należał do rezerwisty Bratka, który
odbywał służbę w latach 1911–1914, na pancerniku SMS „Deutschland” stacjonującym w Kilonii
(bliźniaczego okrętu „Schleswig-Holstein”, który
to rozpoczął II wojnę światową). Po obu stronach
uchwytu nazwiska pozostałych rezerwistów.
Pokrywa cynowa, dekorowana przedstawieniem
bitwy okrętów morskich z bateriami brzegowymi.
Pokrywa zwieńczona postacią siedzącego marynarza trzymającego w dłoni kufel. Bardzo bogato
zdobiony i rzadki egzemplarz kufla.
cena wywoławcza: 1 500 zł

fajans, cyna; wys. całk. 38 cm, wys. kufla
22,5 cm
Wokół korpusu kolorowy nadruk z wizerunkiem pancernika SMS Schlesien, półplastycznymi, podmalowanymi przedstawieniami
dwóch marynarzy oraz określeniem miejsca
służby Wilhelmshaven w latach 1908–1911
i nazwisko rezerwisty – Neurath. Pokrywa
z półplastyczną figurą marynarza z lagą. Od
spodu wytłoczona sygnatura „Pul Klütsch
Coblenz”.
cena wywoławcza: 2 800 zł
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304
KUFEL BRACTWA
KURKOWEGO, NIEMCY
fajans, cyna; wys. całk. 21,2 cm,
wys, kufla 17,8 cm
Korpus z kolorowym przedstawieniem trzech
postaci, tarczy strzeleckiej i borni palnej. Wokół
tarczy sentencja patriotyczna po niemiecku.
Pokrywa z napisem „Gut Ziel”.
cena wywoławcza: 900 zł

305
KUFEL
Villeroy & Boch, Mettlach, 1888 r.
kamionka szkliwiona, srebro pr. 0,800, wys. 27 cm
Dekoracja w postaci pruskiego orła z trąbką na szyi,
trzymającego w szponach torbę poczmistrza i paczkę
oraz banderoli z napisem „POSTMANS HEIL”; na
spodzie znak wytwórni oraz data. Kopulasta pokrywa
z arabeskowym ornamentem oraz oprawa spodu kufla
srebrne, znak miejski Monachium.
cena wywoławcza: 4 400 zł

306
KUFEL REZERWISTY WOJSK
INŻYNIERYJNYCH,
NIEMCY, OK. 1902 R.
fajans, cyna; wys. całk. 26,5 cm, wys. kufla 18 cm
Korpus z centralnie umieszczonym monogramem
wiązanym „ER”, zwieńczonym koroną. Po obu
bokach lista rezerwistów oraz przedstawienie lokomotywy parowej. Poniżej informacja: „8 kompania
kolejowego regimentu nr 1” i lata służby rezerwisty
„1900–1902” oraz nazwisko „Oswald Hermann”.
Na pokrywie wizerunek cesarza Wilhelma II.
Pokrywa zwieńczona półplastyczną figurą orła.
cena wywoławcza: 1 400 zł
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307
KUFEL REZERWISTY KAWALERII,
NIEMCY, OK. 1899 R.
porcelana, cyna; wys. całk. 30 cm, wys. kufla 18 cm
Wokół korpusu podmalowane nadruki. Centralny:
ułan na koniu w otoczenie sztandarów, scena ułanów z kobietami poza koszarami oraz scena szarży
ułanów. Pomiędzy scenkami informacje: 3 szwadron
ułanów, 20 regiment stacjonujący w Ludwiksburgu
oraz nazwisko rezerwisty i lata służby 1896–1899.
W dnie prześwit ze sceną rodzajową. Pokrywa
z półplastyczną figurą kawalerzysty na koniu.
cena wywoławcza: 1 400 zł

308
KUFEL REZERWISTÓW
ARTYLERII, NIEMCY, OK. 1912 R.
porcelana, cyna; wys. całk. 30 cm,
wys. kufla 19 cm
Wokół korpusu podmalowany nadruk – sceny
ze służby regimentu artylerii, w dnie prześwit
z wizerunkiem żołnierza i młodej kobiety. Pokrywa
zwieńczona półplastyczną armatą. Poniżej górnej
krawędzi kufla opis: „25 regiment artylerii z Darmastadt 1910–1912” oraz nazwisko rezerwisty
Kanonier Weller.”
cena wywoławcza: 1 400 zł

309
KUFEL REZERWISTY
KAWALERII, NIEMCY,
OK. 1912 R.
porcelana, cyna; wys. całk. 32 cm,
wys. kufla 18,8 cm
Wokół korpusu obszerne podmalowane nadruki
ze scenami z życia oddziału strzelców konnych,
zaprzęgi z bateriami, strzelcy konni. Pomiędzy
nimi informacje o oddziale: 1 bateria 10 kompanii
strzelców konnych stacjonująca w Hanowerze,
nazwisko i lata służby rezerwisty – Schalse
1910–1912. W dnie prześwit z wizerunkami
żołnierza i sanitariuszki. Pokrywa z półplastyczną
figurą kawalerzysty na koniu.
cena wywoławcza: 1 400 zł
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310
KUFEL REZERWISTY
ARTYLERII, NIEMCY,
OK. 1902 R.
porcelana, cyna; wys. całk. 26,5 cm,
wys. kufla 17,5 cm
Wokół korpusu nadruk kolorowy z podmalowanymi scenami z ćwiczeń artyleryjskich,
miejsce stacjonowania 7 regimentu – Jüterbog
i lata służby 1900–1902 oraz nazwisko rezerwisty – Ringsen. W dnie prześwit z portretem
wojskowego. Pokrywa z półplastyczną figurą
armaty i dwóch żołnierzy.
cena wywoławcza: 1 400 zł

311
KUFEL REZERWISTY PIECHOTY,
NIEMCY, OK. 1902 R.
porcelana, cyna; wys. całk. 30 cm, wys. kufla 19 cm
Wokół korpusu kolorowy nadruk podmalowany ze
sceną rodzajową i widokiem koszar oraz listy żołnierzy
7 regimentu piechoty w Stuttgarcie w l. 1900–1902.
U dołu nazwisko rezerwisty – Muszkieter Bitzer. W dnie
kufla prześwit z wizerunkiem żołnierza i młodej kobiety.
Pokrywa z półplastyczną figurą dwóch żołnierzy.
cena wywoławcza: 1 400 zł

312
KUFEL REZERWISTÓW
FIZYLIERÓW, NIEMCY,
OK. 1900 R.
porcelana, cyna; wys. całk. 29 cm,
wys. kufla 18,5 cm
Wokół korpusu kolorowy nadruk podmalowany
– sceny ćwiczeń, odpoczynku żołnierzy oraz broń
i flagi w reliefie. U dołu określenie regimentu
w Gersdorff, lata służby 1898–1900 oraz nazwisko
rezerwisty – Morig. W dnie prześwit z portretem
wojskowego. Pokrywa z półplastyczną figurą
siedzącego żołnierza.
cena wywoławcza: 1 400 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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313

314

TALERZ OKOLICZNOŚCIOWY,
FRANCJA, L. 1824–1836

TALERZ OKOLICZNOŚCIOWY,
FRANCJA, L. 1824–1936

fajans szkliwiony; śred. 21 cm

fajans szkliwiony; śred. 21 cm

Scena śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery. Talerz z cyklu upamiętniającego postać
księcia. Wytwórnia CHOISY-LE-ROI, na odwrocie
znak „P&H”.

Scena wyłowienia zwłok księcia Poniatowskiego
z Elstery. Talerz z cyklu upamiętniającego postać
księcia. Wytwórnia CHOISY-LE-ROI, na odwrocie
znak „P&H”.

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 600 zł

315
SOLNICZKA, ANGLIA, CHESTER,
L. 1903–1904
srebro, masa 75 g
Na brzuścu aplikacja w postaci orła z koroną oraz
grawerowana data „25.XII.42”. Według informacji
od właściciela, jest to świąteczny prezent dla
polskiego lotnika.
cena wywoławcza: 600 zł
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316
ŁAŃCUCH BRACTWA
KURKOWEGO
cena wywoławcza: 1 200 zł
S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

317
BLACHA Z HERBEM ŁODZIA,
XVII/XVIII W.
mosiądz srebrzony, 34 × 29 cm
cena wywoławcza: 3 300 zł

318
PUCHAR NAGRODOWY, NORBLIN,
WARSZAWA, L. 30. XX W.
mosiądz srebrzony; wys. 37 cm
Na korpusie tabliczka mosiężna z napisem:
„NAGRODA/DOWÓDCY DOK IV/W ZAWODACH
STRZELECKICH PW/ŁÓDŹ 9-go MAJA 1937 r.”.
Powyżej tabliczki osadzona odznaka PW. Na uchwycie sygnatura: NORBLIN i SA 3202.
cena wywoławcza: 5 000 zł

319
PUCHAR NAGRODOWY, 1933 r.
drewno, mosiądz niklowany, sygn.: LENZ AUSTRIA; wys. 29 cm
Przy wylewie grawerowany napis „5.VI.33. Kraków/I. szabla/Bogumił
Kazimierowicz/A.Z.S. Poznań; po przeciwnej stronie: Nagroda hon.
Dyr. P.K.P./Inż. A. Bobkowskiego/na II Og. Zaw. Szerm. o Mistrz.
Akad./1933. Stan zachowania: przetarcia powłoki niklowej, lekkie
wgniecenia korpusu po jednej stronie kielicha.
Aleksander Bobkowski (1885–1966) – pułkownik dyplomowany
saperów Wojska Polskiego.
cena wywoławcza: 750 zł
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321

320

PAPIEROŚNICA

POJEMNIK NA ZAPAŁKI, XIX W.

złoto, srebro, emalia, masa 140 g

kość, biały metal; wym. 8,3 × 5 x 1,5 cm

W centrum umieszczona aplikacja z przedstawieniem herbu Jastrzębiec z dziewięciopałkową
koroną. W Rzeczypospolitej herbem Jastrzębiec
z tytułem hrabiowskim pieczętowało się tylko
osiem rodów. Cechy srebra Cesarstwa Niemieckiego oraz importowe cechy austro-węgierskie.

cena wywoławcza: 600 zł

cena wywoławcza: 700 zł

322
KASETA NAGRODOWA,
S. ZYGADLEWICZ,
WARSZAWA, L. 30.
brąz patynowany, drewno mahoniowe;
wym. 4,5 × 16 × 11,5 cm
Na pokrywie osadzony wizerunek polskiego orła
z koroną. Na przedniej ściance dedykacja „IV Ogólnopolskie Międzybankowe Zawody Strzeleckie/
Pracowników Banków Publicznych/18.IX.1838 r.”
Na spodzie punca: „S. ZYGADLEWICZ”.
cena wywoławcza: 2 500 zł

323
POPIELNICZKA
odlew mosiężny, śred. 11,5 cm
Popielniczka okrągła osadzona na trzech nogach
w kształcie półplastycznych orłów z rozpostartymi
skrzydłami.
cena wywoławcza: 250 zł
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324
ZNAK AUTOMOBILKLUBU
POLSKI
brąz cyzelowany, patynowany, emalia,
marmur; wys. całk. 22 cm, wys. znaku
12 cm
Automobilklub zamawiał w firmie
Łopieńskich znaki, które przekazywane
były członkom klubu. Koło z napisem
„AUTOMOBILKLUB POLSKI”. W miejscu felgi biało-czerwona emalia. Na
feldze i oponie wsparty orzeł w koronie
z rozpostartymi skrzydłami. Na cokole
sygnatura „BR. ŁOPIEŃSCY/WARSZAWA”. Każdy znak był numerowany.
Oferowany egzemplarz posiada numer
„266”.

325
WIZYTOWNIK, POLSKA, L. 30.
stop metali (cynkal); wym. 15 × 17 × 22 cm
Wizytownik w stylu art deco z parą motocyklistów.
cena wywoławcza: 650 zł

cena wywoławcza: 3 800 zł

326
MINIATURA ORP ORZEŁ,
POLSKA, PMW
mosiądz, nikiel, marmur,
wym. okrętu 6 × 49 cm,
wym. podst. 8 × 55 cm
Miniatura okrętu podwodnego ORP
Orzeł powstała jako nagroda pamiątkowa po wejściu do służby polskiej
Marynarki Wojennej ORP Orła oraz
bliźniaczego ORP Sępa. Częściowe
przetarcia niklu.
cena wywoławcza: 1 800 zł

327
NÓŻ DO PAPIERU
brąz cyzelowany, patynowany; dł. 19 cm,
sygn. A. ŁOPIEŃSKA
Nóż do papieru zwieńczony głową pilota. Na pilotce orzeł, poniżej inicjały „LR”. Nóż zaprojektowany
przez firmę Bracia Łopieńscy dla Ludomira Rayskiego, późniejszego dowódcy Lotnictwa Polskiego.
Odlew z oryginalnego modelu Br. Łopieńskich.
cena wywoławcza: 1 000 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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328
ZEGAREK KIESZONKOWY
XX w.

metal, emalia, mechanizm niesprawny
cena wywoławcza: 350 zł

329
DEWIZKA STALOWA
Z KLUCZYKAMI, I POŁ. XIX W.

330
Herni Manuel

cena wywoławcza: 350 zł

(1874 Paryż –
1947 Neuilly-sur-Seine)

Marszałek Józef
Piłsudski dekoruje
Krzyżem Virtuti
Militari Marszałka
Francji Ferdinanda
Focha, 1921 r.
fotografia autorska, odbitka
żelatynowo-srebrowa, 16 × 22
cm w św. passe-partout
na odwrocie opis ręczny
w jęz. francuskim
cena wywoławcza: 1 000 zł

331
SZKLANE NEGATYWY
O TEMATYCE MILITARNEJ,
POCZ. XX W.
44 sztuki; wym. 6,5 × 4,5 cm w trzech pudełkach
z nalepkami Agfa-Platten oraz odbitki fotograficzne
cena wywoławcza: 650 zł
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332
MENAŻKA
Aluminiowa menażka, sygnowana wyciskiem
w owalu „ŚWIATOWIT/1939/MYSZKÓW”.
cena wywoławcza: 70 zł
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333
POJEMNIK NA ZAPAŁKI, XIX W.
żeliwo; dł. 9,3 cm
cena wywoławcza: 900 zł

334
CYBUCH DO FAJKI Z GŁOWĄ
NAPOLEOŃSKIEGO WIARUSA,
FRANCJA, POŁ. XIX W.
brąz odlewany, cyzelowany,
patynowany; dł. 8 cm
cena wywoławcza: 800 zł

335
CYBUCH FAJKI REZERWISTY,
IŁAWA, OK. 1904 R.
porcelana, mosiądz, metal; dł. 15,5 cm
Korpus z kolorowym przedstawieniem oddziału
artylerii konnej, malowanym naszkliwnie.
Na tylnej części główki napis „Ers.1901
Res.1904/d.1.r. Battr. 1. Westpr. Feld./Art.
Rgt. N.35 Dt. Eylau”, poniżej spis rezerwistów.
Opisana główka przeznaczona była dla rezerwisty Trampnan. Przykrywa metalowa w kształcie
pikelhauby.
cena wywoławcza: 800 zł

336
BUTELKA REZERWISTY,
NIEMCY, POCZ. XX W.
porcelana, cyna; śred. 12 cm
Butelka o okrągłym, spłaszczonym
kształcie, w oprawie cynowej. Z jednej
strony wizerunek krążownika Puinz
Heinrich, napis upamiętniający służbę
w latach 1903–1906, z drugiej strony
wizerunek marynarzy na tle sztandarów
trzymających kartusz z okolicznościowym
wieńcem oraz nazwisko rezerwisty –
Stieper. Cynowy kieliszek z figurą orła
nakręcany na szyjkę – dobierany.
cena wywoławcza: 1 800 zł
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FAJKA, AUSTRIA (?),
POCZ. XX W.
drewno, tworzywo sztuczne; dł. 14 cm
Główka w kształcie głowy żołnierza w zielonej
czapce z czerwonym otokiem, odchylanej na
zawiasie.
cena wywoławcza: 800 zł
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338
EKSPONAT FILATELISTYCZNY HISTORII POCZTY „Znaki pocztowe Starogardu do 1920 roku”
Eksponat wartości muzealnej, dokumentujący
historię funkcjonowania poczty w Starogardzie od
XVI w. do roku 1920. Na 80 kartach przedstawiono
stosowane znaki pocztowe odpowiednio do wprowadzanych akcesoriów i usług pocztowych, rozwoju
środków transportu i komunikacji, zmian taryfowych
i kontekstów politycznych. Poszczególne grupy zagadnień podawane są w układzie chronologicznym,
poczynając do adnotacji okresu przedstemplowego,
a na roku 1920, kiedy Starogard wraz z większą
częścią d. Prus Królewskich włączono w granice
Rzeczpospolitej, kończąc.
Eksponat ma opisy w języku polskim i niemieckim.
Eksponat był wystawiany na wystawach konkursowych od 2009 do 2019 roku:
debiut w 2009 – Grand Prix i złoty medal na
wystawie III stopnia
9 wystaw II stopnia – 1 x medal duży złoty, 7 x
medal złoty i 1 x duży pozłacany
3 wystawy I stopnia –1 x medal duży pozłacany
i 2x medal pozłacany
3 wystawy międzynarodowe – 3 razy medal złoty.

Maksymalna uzyskana punktacja – 91.
Eksponat w przedostatniej wersji umieszczony jest
w galerii eksponatów Zarządu Głównego Polskiego
Związku Filatelistów.
Walory – całości pocztowe – szczególnie ważne
i szczególnie rzadkie:
– obwoluta listu z 1572 r. z pieczęcią miasta, zwaną
„chlebową”
– adnotacje odręczne przed wprowadzeniem stempli
nadawczych,
– s temple prowizoryczne poczmistrza z lat
1821–1825,
– stempel stacji sanitarnej z okresu epidemii cholery
1831 r.,
– pierwsze znaczki kasowane dwiema odmianami
stempla numerowego,
– dziurkowanie firmowe (perfin) fabryki tabaki
Izaaka Goldfarba,
– całostka z Królewca ekspediowana ambulansami
Królewiec – Malbork i Gdańsk – Bydgoszcz oraz
konno i promem na odcinku Malbork – Tczew
(przed wybudowaniem mostu przez Wisłę),

–d
 atownik placówki pocztowej z 1874 r. (znany
w 1 egzemplarzu),
– nalepka polecenia I typu z 1875 r.,
– listy forszusowe będące obciążeniem na rzecz
wierzytelności wobec poczty,
– poczta wojskowa, m.in:
– list Wielkiej Armii napoleońskiej z 1807 r.,
– nalepka zwalniająca z opłaty w okresie pokoju
z 1902 r.,
– p rzesyłka poczty polowej ze Starogardu do
Kościerzyny, dostarczona poprzez lokalną pocztę
doręczeniową Klapperpost, nieznaną na Pomorzu,
– list poczty polowej 2 syberyjskiego pułku piechoty
z listopada 1920 r.
– formularz telegramu z opłaconą odpowiedzią
z 1904 r.,
– prowizoria pocztowe z 1920 roku
– niemiecka nalepka polecenia, niemiecki datownik,
polski znaczek
– niemiecka całostka nakładu prywatnego dofrankowana polskim znaczkiem (frankatura mieszana),
niemiecki datownik,
– polskie znaczki, niemieckie datowniki

cena wywoławcza: 60 000 zł
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339
POWSTANIE WARSZAWSKIE
wrzesień 1944, II wydanie definitywne, kat.
Fischer W118, gwarancja L. Schmutz; znaczek
z lewego narożnika, większość nakładu spaliła się
w czasie powstania
cena wywoławcza: 550 zł

340
POWSTANIE
WARSZAWSKIE
3 IX 1944, I wydanie definitywne z ręcznie nakładaną gumą
Kat. Fischer W113, W114,
W115, W117, gwarancja
L. Schmutz; większość nakładu
spaliła się w czasie powstania;
znaczki z gumą są bardzo rzadkie
cena wywoławcza: 2 600 zł
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341
ZESTAW BILETÓW
SKARBOWYCH INSUREKCJI
KOŚCIUSZKOWSKIEJ

342
SITWA ZGRUPOWANIA
5 WILEŃSKIEJ BRYGADY
ŻUBRÓW

3 sztuki o nominałach 10 zł, 25 zł
i 50 zł. Stan zachowania II+
cena wywoławcza: 5 500 zł

cena wywoławcza: 400 zł

343
PATENT OFICERSKI
akwaforta, papier, 34 × 48,5 cm (odcisk)
sygn. l. d.: RYT JAN WOJNARSKI, p. d.:
W. JASTRZĘBOWSKI
Patent oficerski nr 5122 Maksymiliana Wincentego
Krappel na stopień porucznika w korpusie oficerów
piechoty, wystawiony 1 lutego 1933 r.,
podpisany przez Ministra Spraw Wojskowych
Józefa Piłsudskiego.
cena wywoławcza: 700 zł

344
TAJEMNICZY KARTON
cena wywoławcza: 1 500 zł
AU KCJA M IL I TARIÓ W / 5
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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
AUKCJA MILITARIÓW /5
Gdańsk, 18 kwietnia 2020 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) zapoznałem/-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

Teryna na stopie z pokrywą z motywem jelenia i zająca,
Theodor Julius Gunther, Berlin, ok. 1850 r
srebro, pr. 11 łutowa, w. 4168 g, h. 39 cm, 30 x 50 cm
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2 0 M A JA 2020
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

Święć się imię Twoje

Przyjdź królestwo Twoje

Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi

Hofman Wlastimil (1881–1970),
Cykl 30 obrazów Ojcze nasz, lata 1951–1952,
olej, płyta, deska, 54 × 65 cm (każdy obraz)

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
9 M A JA 2 020
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

I odpuść nam nasze winy

Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom

I nie wódź nas na pokuszenie

Ale nas zbaw od złego

Amen
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cavalerie, artillerie, génie, maréchaussée et gendarmerie, Le Kepi Rouge,
Paryż 2002

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

Broń i barwa niepodległej Polski 1918–1978: katalog wystawy, pod. red.
Bogdana Pietruszki, Elbląg, Muzeum w Elblągu 1978
Broń palna u Kuchenreuterów w zbiorach polskich. Warsztaty rusznikarskie
i sztyftarskie od XVII do XIX wieku, red. Antoni Romuald Chodyński, kat.
wystawy, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2008
Bukowski Kazimierz Temblaki polskiej białej broni, t. 1, Agencja Mediów
Lokalnych Medial, Radomsko 2017
Царскосельский Арсенал. Сто предметов из собрания российских императоров, red.
L. Bardovskaya, G. Wedensky, V. Fajbisovitch, Атлант, Sankt Petersburg 2000
Calamandrei Cesare, Storia dell`Arma Bianca Italiana. Da Waterloo al Nuovo
Millennio 1814–2000, Editoriale Olimpia, Florencja 1999
de Latour Ryszard, Broń: katalog zbiorów: Muzeum Narodowe w Kielcach,
Krajowa Agencja Wydawnicza w Krakowie, Kraków 1984
Федурин Д. А., Морские клинки, Атлант, Sankt Petersburg 2007

Ortner M. Christian, Mit blankem Säbel. Österreichisch-ungarische Blankwaffen von 1848 bis 1918, Heeresgeschichtlichen Museums Wien, Verlag
Militaria, Wiedeń 2003
Pétard Michel Des sabres et des épées. Troupes à Cheval – de Louis XIV
à l`Empire. Tome premier, Éditions du Canonnier, Nantes France 1999
Pétard Michel Des sabres et des épées. Troupes à Cheval – de l`Empire à nos
jours. Tome second, Éditions du Canonnier, Nantes France 1999
Polak Krzysztof, Leksykon broni japońskiej, Oficyna Wydawnicza RYTM, Dom
Wydawniczy Bellona, Warszawa2007
Przegląd broni białej. Od Kościuszki do Kościuszkowców, kat., oprac. Józef
Pawliszak, Muzeum Zamkowe Malbork, Malbork 1974–1976
Robson Brian, Swords of the British Army. The Regulation Patterns,
1788–1914, Arms and Armour Press, Londyn 1975
Sadowski Leszek, Broń biała XVIII-XX wieku-katalog zbioru, Drukarnia AKAPIT,
Lublin 2006

Gabriel Erich, Säbel – Degen – Dolche: Die Seitenwaffen der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine, Neuer Wissenschaftlicher, Wiedeń 2001

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

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

Tonelli Tiziano Uzbrojenie kawalerii napoleońskiej z uwzględnieniem Królestwa
Włoch i Królestwa Neapolu, przeł. Beata Mermer, NapoleonV Oświęcim 2011

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

Wilkinson Latham John, British Military Swords from 1800 to the present
day, Hutchinson & Co, Londyn 1966

Królikiewicz Tadeusz, Bagnety, Wydawnictwo Bellona Oficyna Wydawnicza,
Warszawa 1997

Windsheimer Bernd A., Me fecit Potzdam. Altpreußische Blankwaffen des
18. Jahrunderts, Bissendorf, Biblio Verlag 2001

Kruczek Jan Rusznikarstwo szkoły cieszyńskiej, Muzeum Zamkowe w Pszczynie, Pszczyna 2001

Zachuta Leszek, Wojskowy temblak dystynkcyjny. Z historii oporządzenia
białej broni, Wydawnictwo „Zamiast korepetycji”, Kraków 1991

Kwaśniewicz Włodzimierz, Leksykon dawnej broni palnej, Dom Wydawniczy
Bellona, Warszawa 2004

Ziółkowski Andrzej Pierwszy Pułk Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej 1807–1815,
Oficyna Wydawnicza Ajaks, Pruszków 1996

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

Żygulski Zdzisław (junior), Broń w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1975

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

Żygulski Zdzisław (junior), Broń wschodnia. Turcja, Persja, Indie, Japonia,
Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1983


opracowanie katalogu: Jacek Cieślak, Agnieszka Chrzanowska, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz, Natasza Szapańska

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio 

SOPOCKI DOM AUKCYJNY

druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

W POLSCE:

SOPOT

SOPOT

GALERIA

GALERIA

GALERIA

GALERIA

GALERIA

GALERIA

SZTUKI DAWNEJ

MODERN

GDAŃSK

WARSZAWA

KRAKÓW

BYDGOSZCZ

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Boh. Monte Cassino 43

ul. Długa 2/3

ul. Nowy Świat 54/56

ul. Rynek Główny 43

ul. Jagiellońska 47

81-768 Sopot

81-768 Sopot

80-827 Gdańsk

00-363 Warszawa

31-013 Kraków

85-097 Bydgoszcz

tel. 58 550 16 05

tel. 58 551 22 89

tel. 58 301 05 54

tel. 22 828 96 98

tel. 12 429 12 17

tel. 602 593 826

sopot@sda.pl

modern@sda.pl

gdansk@sda.pl

warszawa@sda.pl

krakow@sda.pl

bydgoszcz@sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE
S Z T U K A W SPÓŁ C Z ESNA
22 KWI ETNIA 2020, G O DZ. 19. 00
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

CENA: 30 zł (z 5% VAT)

ISBN 978-83-66507-14-2

9 788366 507142

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Edmunda Strążyskiego, 1930 r.

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE
18 L I PCA 2 020
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

