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13 maja 2023
 
W GaLERII SOPOCKIEGO DOmU aUKCYjNEGO

SOPOT, UL. BOH. mONTE CaSSINO 43

AukcjA DZIEŁ SZTukI

Tadeusz Styka (1889–1954), Portret pięknej damy, olej, tektura, 46 × 38 cm, sygn. p. d.: „TaDÉ.STYKa.”



w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

Gdańsk, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 13 marca 2023 r.

poniedziałek – piątek 8.00–16.00, sobota 9.00–13.00

gdansk@sda.pl, tel. 58 301 05 54

W katalogu zastosowano oznaczenia dotyczące stanów zachowania obiektów  
w skali 5-stopniowej oznaczającej stan: 1 – bardzo zły, 2 – zły, 3 – dostateczny, 4 – dobry, 5 – bardzo dobry. 

Według powyższej skali w przypadku broni białej kolejność oznaczeń odnosi się do stanu odpowiednio: 
rękojeści/głowni/pochwy, w przypadku broni palnej: lufy/zamka/osady. 

katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online: live.sda.pl

18 kwietnia (sobota) 2020, godz. 17.00
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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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4 sopocki dom aukcyjny

1
Artysta nieokreślony 
(Polska, 2 poł. XVII w.)

Portret hetmana Jana Karola Chodkiewicza

olej, płótno dublowane; wym. 89 × 66 cm
stan zachowania: po konserwacji

Obraz przedstawia mężczyznę w wieku dojrzałym, 
z gęstą, siwą brodą i wąsami oraz szpakowatymi 
włosami zaczesanymi do góry. W prawej ręce 
sportretowany trzyma hetmańską buławę z trzonem 
i głowicą zdobionymi srebrnymi guzami. Lewą 
dłoń ma zaciśniętą na rękojeści szabli. Ubrany 
jest w ciemny żupan zapięty srebrnymi guzami. 
Na żupan ma narzuconą delię z rzędem dużych, 
dekoracyjnych guzików na krawędzi, spiętą pod 
szyją zapinką z białym kamieniem. U dołu obrazu 
fragmenty napisu: po lewej stronie „FACTOR/STI”, 
po prawej „TEM/MICH”.
Na odwrocie, na pierwotnym płótnie dublażowym 
przyklejonym do dublażu z 2022 r., napis: „Joannes 
Carolus Chodkiewicz”/dalsze trzy wersy podpisu 
starte/Benefactor Templi Sti Michaelis”.

Jan Karol Chodkiewicz był wielokrotnie portreto-
wany. Jego konterfekty znajdują się w zbiorach 
muzeów polskich i zagranicznych, m. in. w Wilnie 
i Lwowie. Muzeum Narodowe w Warszawie posiada 
jego cztery wizerunki. Portrety Chodkiewicza 
malowali m. in. Marcello Bacciarelli, Jan Bogumił 
Plersch, Leon Kapliński i Wojciech Gerson. Jego 
podobizna była też tematem wielu rycin i publikacji. 
Malowany był w różnych okresach życia, jednak 
zdecydowana większość portretów przedstawia 
go jako człowieka w wieku dojrzałym, z włosami 
i brodą przyprószonymi siwizną. Pierwowzorem 
tych dzieł jest znana rycina z 1648 roku działają-

cego w Gdańsku rytownika Wilhelma Hondiusa, 
nadwornego sztycharza króla Władysława IV Wazy. 
Prezentowany na aukcji portret należy do tej kate-
gorii, co pozwala go datować na 2 poł. XVII wieku.

Jan Karol Chodkiewicz (1570/71–1621 Chocim)
Hetman wielki litewski od 1605 r., hetman polny 
litewski od 1600 r., wojewoda wileński od 1616 r., 
jeden z najwybitniejszych europejskich dowódców 
wojskowych początku XVII wieku. Sławę przyniosło 
Chodkiewiczowi świetne zwycięstwo nad Szwedami 
w bitwie pod Kircholmem w 1605 r. w czasie 
wojny o Inflanty. Jego czterotysięczny oddział pobił 
czternastotysięczny korpus szwedzki. 9 tysięcy 
żołnierzy przeciwnika poniosło śmierć, zdobyto 60 
sztandarów i 12 dział. Zwycięstwo to rozsławiło 
imię hetmana Chodkiewicza na całym świecie. Gra-
tulacje przysłali m. in. papież Paweł V, cesarz Rudolf 
II, król Anglii Jakub I Stuart i szach perski Abbas 
I Wielki. W czasie wojny inflanckiej Chodkiewicz 
odniósł również inne zwycięstwa, m. in. dowodził 
w bitwie pod Kokenhausen i Białym Kamieniem. 
Brał udział w wojnach kozackich i mołdawskich 
oraz wojnie polsko-rosyjskiej. Był świetnym ad-
ministratorem odziedziczonych lub powierzonych 
dóbr. Wznosił liczne fortyfikacje, obwarowywał 
miasta, fundował kościoły i klasztory. Wśród nich 
znajduje się kaplica św. Rafała w Nieświeżu, która 
przy jego wsparciu została rozbudowana na kościół, 
poświęcony w 1629 r. – kościół p. w. św. Michała. 
Do tej fundacji odnosi się fragment napisu na licu 
obrazu i napis na płótnie dublażowym.

cena wywoławcza: 85 000 zł
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2
Artysta nieokreślony 
(Śląsk, 1 ćw. XVIII w.)

Cudowne pokonanie księcia 
Radzisława przez św. Wacława

olej, płótno dublowane; wym. 216 × 131 cm
stan zachowania: po konserwacji

„Obraz jest w pełni oryginalnym obrazem 
ołtarzowym, wyobrażającym jeden z cudów 
św. Wacława patrona Czech (tytuł można określić 
jako: Cudowne pokonanie przez św. Wacława 
w walce księcia Radzisława). Obraz jest stojącym 
na bardzo dobrym poziomie dziełem malarstwa 
śląskiego z 1 ćwierci XVIII w., z pewnymi cechami 
„konserwatywnymi” nawiązującymi do malarstwa 
poprzedniego stulenia, może poprzez tradycję 
malarstwa cechowego. (…) Optymalnym miejscem 
dla jego przechowywania i ekspozycji powinno być 
jedno z muzeów śląskich (…)”

fragment opinii Jerzego Żmudzińskiego 
z 16.02.2022

cena wywoławcza: 140 000 zł

obraz na ekspozycji w warszawskiej galerii SDA
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3
Józef Grassi 
(1757 Wiedeń – 1838 Drezno)

Portret Ludwika Ferdynanda Hohenzollerna, księcia pruskiego, 1806 r.

olej, płótno dublowane; wym. 93 × 65 cm
sygn. i dat. po prawej (słabo widocznie):  
J. Grassi Pin. Ad. 1806/a Dresden

Ludwik Ferdynand Hohenzollern (1772–1806), 
książę, bratanek króla Prus, Fryderyka II Wielkiego, 
jak wszyscy członkowie rodu poświęcił się karierze 
wojskowej. Od 1792 r. brał udział w wojnach 
z Republiką Francuską i cesarzem Napoleonem 
I. W 1799 awansował do rangi generała. Zginął 
w walce z kawalerią marszałka Lannes’a w czasie 
potyczki pod Saale. Był uzdolnionym kompozyto-
rem, opublikował 13 utworów muzycznych, wysoko 
ocenionych przez Beethovena.

Józef Grassi (1757 Wiedeń – 1838 Drezno)
Uznany malarz austriacki, autor portretów 
reprezentacyjnych arystokracji, także polskiej. 
Artysta przebywał w Polsce w latach 1791–1794, 
następnie zaś, w latach 1795–1799, w Wiedniu, 
skąd wyjechał do Drezna, by objąć stanowisko 
profesora tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. 
Jego stojące na wysokim europejskim poziomie 
malarstwo wykazuje cechy akademizmu, będącego 
skutkiem oddziaływania środowiska wiedeńskiego, 
jak i modnego wówczas malarstwa angielskiego. 
Dla sztuki polskiej szczególne znaczenie mają jego 
portrety Tadeusza Kościuszki oraz księcia Józefa 
Poniatowskiego.

cena wywoławcza: 59 000 zł
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5
Hans Schmidt 
(1859–1950)

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

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

cena wywoławcza: 13 000 zł

4
G. Thorsbäck

Dragon japoński, 1905 r.

olej, sklejka; wym. 43 × 35 cm
sygn. i dat. l. d.: DRAGON JAPAN/G.  
THORSBÄCK/1905

cena wywoławcza: 1 800 zł
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7
Artysta nieokreślony 
(XIX w.)

Odpoczynek żołnierzy

olej, płótno, 57,5 × 73,5 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł

6
Artysta nieokreślony
region Morza Bałtyckiego (?), 2 ćw. XVII w.

Portret króla Szwecji Gustawa II Adolfa

olej, płótno dublowane; wym. 75 × 63 cm
na licu po prawej stronie, ponad ramieniem 
portretowanego napis „Gostaves Adolfes”
stan zachowania: po konserwacji
do obrazu dołączona opinia Doroty Juszczak 
i Hanny Małachowicz

„Portret jest rzadkim w ikonografii Gustawa 
Adolfa przedstawieniem władcy w młodym 
wieku. Różni się on znacznie od powszechnie 
znanych wizerunków króla z końca lat 20. XVII 
wieku, spopularyzowanych zwłaszcza przez wersję 
holenderskiego malarza Michiela Jansz. van Mie-
reveldta i jej powtórzenia, wykonywanych przez 
jego uczniów i naśladowców, w których twarz jest 
naznaczona wiekiem, dużo pełniejsza, bujny zarost 
zaś uformowany w kształcie zwanym potocznie 
„brodą hiszpańską.”

„Gustaw II Adolf (1594–1632) z dynastii Wazów, 
syn Karola IX Sudermańskiego, od 1611 król 
Szwecji. Był twórcą potęgi militarnej Szwecji 
w XVII wieku, rozbudował armię i unowocześnił 
jej organizację, przyczynił się także do rozwoju 
systemu oświatowego w Szwecji, m. in. zrefor-
mował słynny uniwersytet w Uppsali. Prowadził 
wojny z Danią, Moskwą i Polską, w wyniku których 
rozszerzył terytorium swojego królestwa o ziemie 
zdobyte na wschodnich wybrzeżach Bałtyku. 
Z Polską prowadził wojny w latach 1617–1622, 
1625–1629. Ta ostatnia, zakończona pokojem 
w Altmarku, zapewniła Szwecji dochody z ceł 
gdańskich. Gustaw Adolf poległ w bitwie z wojskami 
cesarskimi pod Lützen.”
fragmenty opinii Doroty Juszczak i Hanny Mała-
chowicz

cena wywoławcza: 14 000 zł
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8
Artysta nieokreślony
krąg Augusta Querfurta (1697–1761)

Bitwa cesarskiej kawalerii 
z Turkami

olej, płótno; wym. 98 × 128 cm
stan zachowania: po konserwacji

Obraz przedstawia scenę potyczki pomiędzy 
kawalerią austriacką a oddziałem tureckim i praw-
dopodobnie nawiązuje do wojny, jaką w latach 
1735–1739 toczyły ze sobą Austria i Turcja. Bitwa 
odbywa się pośród ruin, zapewne akweduktu 
po lewej i zamkiem z okrągłą wieżą po prawej 
stronie. Na pierwszym planie, wśród dynamicznie 
przedstawionych, walczących jeźdźców wyłania 
się postać żołnierza na białym koniu. Jest to 
motyw częsty w twórczości znanego, niemieckiego 
batalisty Augusta Querfurta. Również kompozycja 
obrazu oraz elementy takie jak wieża zamkowa 
i charakterystycznie skłębione obłoki przybliżają 
prezentowany na aukcji obraz do twórczości Quer-
furta. Artysta ten często malował bitwy z Turkami. 
Ciekawym przykładem jest dzieło znajdujące się 
w Galerii Obrazów Pałacu na Wyspie w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie o podobnym temacie 
i kompozycji.

cena wywoławcza: 60 000 zł
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9
Artysta nieokreślony
okres Królestwa Polskiego, l. 1815–1830

Portret oficera

olej, płótno; wym. 77 × 63 cm

Obraz przedstawia oficera, adiutanta sztabu generalnego 
w mundurze z okresu Królestwa Polskiego. Mundur 
posiada charakterystyczny, stojący kołnierz oraz ciem-
nogranatową kurtkę zapinaną na duże guziki z orłem. 
Sportretowany ma na piersi zawieszony Krzyż Virtuti 
Militari V kl.

cena wywoławcza: 6 500 zł

10
Stanisław Sawiczewski 

(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Portret żołnierza 12 pułku 
artylerii Armii Gen. Hallera

olej, płótno, 45 × 31,5 cm
sygn. l. d.: St. Sawiczewski

cena wywoławcza: 2 400 zł

11
Artysta nieokreślony 
(1 poł. XIX w.)

Portret Stanisława Wodzickiego

olej, płótno; wym. 71 × 60 cm

Stanisław Wodzicki przedstawiony jest w mundurze wyższego oficera z okresu 
Księstwa Warszawskiego. Mundur posiada charakterystyczny, stojący kołnierz 
w kolorze karmazynowym, obszyty oficerskim wężykiem oraz srebrne epolety 
wyższego oficera. Na piersi ma przypiętą gwiazdę Orderu Św. Stanisława, a pod 
mundurem szarfę orderową.

Stanisław Wodzicki (1764 Rogów – 1843 Kraków) był konserwatywnym 
politykiem, przywódcą krakowskiego stronnictwa arystokratycznego, kawalerem 
Orderu Św. Stanisława. W okresie Księstwa Warszawskiego, od 1809 r., był 
dyrektorem policji, a w latach 1810–1813 prefektem departamentu krakow-
skiego. Po ustanowieniu Wolnego Miasta Krakowa został powołany w 1815 r. 
na urząd prezesa Senatu Rządzącego Rzeczpospolitej Krakowskiej. Funkcję 
tę pełnił do 1831 r. Po powstaniu listopadowym osiadł w swoim majątku 
w Niedźwiedziu, gdzie poświęcił się botanice i ogrodnictwu. Współorganizował 
Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Towarzystwo Dobroczynności. Przyczynił 
się do powstania Kopca Kościuszki i krakowskich plant. Zmarł 14 marca 
1843 r. Był portretowany m. in. przez Józefa Brodowskiego, Józefa Peszke 
i Jana Wojnarskiego.

cena wywoławcza: 8 000 zł

12
Artysta nieokreślony 
(XIX w.)

Portret cara Mikołaja I

olej, płótno; wym. 99 × 74 cm

Car Mikołaj I przedstawiony jest w mundurze generalskim z wstęgą Orderu 
Św. Andrzeja w kolorze niebieskim i licznymi odznaczeniami. Kołnierz stojący 
w kolorze czerwonym, haftowany w złote liście z ornamentem. Epolety złote, 
charakterystyczne mankiety generalskie w trójząb.
Praca jest kopią portretu cara wykonanego w 1835 r. przez Franza Krügera. 
Artysta ten studiował w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, której, w później-
szych latach, był profesorem. Portretował członków pruskiej rodziny panującej 
i przedstawicieli rodzin książęcych. W 1835 r. namalował na zlecenie dworu 
rosyjskiego portret cara Mikołaja I, umieszczony następnie w letniej rezydencji 
w Carskim Siole. Artysta uzyskał pozwolenie na wykonanie replik portretu, 
który był też kopiowany przez innych artystów. Jedną z takich kopii jest portret 
przedstawiony na aukcji. Inna znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 10 000 zł
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14
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Przeprawa Napoleona  
przez rzekę, 1934 r.

olej, płótno, 66,5 × 84 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1934

cena wywoławcza: 55 000 zł •

13
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Żołnierz z koniem

olej, płyta; wym. 21 × 15 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: Jerzy Kossak (sygnatura przycięta)

cena wywoławcza: 4 800 zł *
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16
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Uprowadzenie z Seraju

olej, tektura; wym. 45 × 100 cm
sygn. p. d.: Jerzy Kossak
na odwrocie trzy okrągłe pieczęcie z herbem 
i napisem w otoku „JERZy KOSSAK Kraków 
Pl. Kossaka 4”

Kompozycja nawiązuje do opery Wolfganga 
Amadeusza Mozarta „Uprowadzenie z Seraju”. 
Przedstawia ucieczkę hiszpańskiego szlachcica 
Belmonte oraz jego sługi Pedrillo po odbiciu 
ukochanej Konstancji z dworu baszy Selima. 
Analogiczna praca reprodukowana w albumie 
„Jerzy Kossak”, Wrocław, 1992, nr kat. 257

cena wywoławcza: 15 000 zł •

15
Felix Franić 
(1871 Maków Podhalański – 
1937 Kraków)

Ułan na koniu, 1920 r.

akwarela, gwasz, papier; wym. 45 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Felix Franić/1920

cena wywoławcza: 3 400 zł
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18
Jan Rosen 
(1854 Warszawa – 1936 tamże)

Rewia na placu Saskim przed wielkim księciem Konstantym  
w roku 1824

olej, płótno; wym. 28,5 × 58,5 cm
sygn. p. d.: J. Rosen
stan zachowania: po konserwacji

Prezentowany na aukcji obraz jest szkicem do 
jednego z najbardziej znanych obrazów Jana 
Rosena, namalowanego w Monachium w latach 
1886–1888. Wystawiony był w tamtejszym 
Glaspalast (Pałacu Kryształowym) i na specjalnej 
wystawie w TZSP w Warszawie w 1889 roku. 
W latach późniejszych był pokazywany na świa-
towej wystawie w Paryżu oraz Poznaniu, Lwowie 

i Krakowie. Zakup pracy przez cara Aleksandra 
III do pałacu w Skierniewicach, skutkował rozwi-
nięciem kariery artysty jako nadwornego malarza 
dworu petersburskiego. W czasie I wojny światowej 
obraz został wywieziony do Rosji, a następnie 
zwrócony na mocy Traktatu ryskiego w 1923 roku. 
W okresie międzywojennym eksponowano go w Sali 
Najwyższej Rady Wojennej Ministerstwa Spraw 
Wojennych. Budynek został zbombardowany przez 
Niemców we wrześniu 1939 roku. Wówczas obraz 
spłonął lub zaginął.

cena wywoławcza: 15 000 zł

17
Alphonse Antoine Aillaud 
(1822–1869)

Oddziały polskie w armii 
Napoleona III, 1858 r.

akwarela, gwasz, papier; wym. 43 × 57 cm 
w św. passe-partout (owal)
sygn. p. d.: Alp. Aillaud 58

cena wywoławcza: 6 500 zł
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19
Szymon Kobyliński 
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Stefan Batory

projekt ilustracji do albumu „Legenda jazdy polskiej”, 
Jerzy Urbankiewicz, Łódź 1996 r.
tusz, papier; wym. 24 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł •

20
Podporucznik turecki 

w otoczeniu bojowników,  
2 poł. XIX w.

akwarela, tempera, papier; wym. 
22 × 15 cm w świetle passe-partout

sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 2 000 zł

23
Artysta nieokreślony 

(XIX w.)

Ułan 1 Galicyjskiego Pułku Ułanów 
z roku 1796

akwarela, papier; wym. 30 × 21 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 200 zł

22
Artysta nieokreślony 
(XIX w.)

Ułan i piechur 1 Galicyjskiego Pułku 
Ułanów, ok. 1850 r.

akwarela, papier; wym. 30 × 21 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 200 zł

21
Artysta nieokreślony 

(XIX w.)

Ułan 1 Galicyjskiego Pułku Ułanów, 
ok. 1850 r.

akwarela, papier; wym. 30 × 21 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 200 zł
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27
Wojciech Kossak 

(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Ułan na koniu

ołówek, papier; wym. 26 × 20,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: Wojciech Kossak oraz dedykacja l. d.: 
Koledze z I pułku/porucznikowi Szydłowskiemu/

Wojciech Kossak/major
na odwrocie drukowany adres: KRAKÓW PLAC KOS-

SAKA 4, TEL. 115–40, WARSZAWA HOTEL BRISTOL 
TEL. 665–71

Kompozycja przedstawia siedzącego na koniu i trzy-
mającego lancę ułana w mundurze z czasów Księstwa 

Warszawskiego.

cena wywoławcza: 4 000 zł

28
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce – 
1946 Wadowice)

Szkic szpady, ok. 1912 r.

ołówek, papier; wym. 20 × 12 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

26
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Studium ułana składającego się  
do strzału, ok. 1894 r.

ołówek, papier; wym. 19 × 16 cm  
w świetle passe-partout
l. g. autorskie notatki, na odwrocie luźne szkice –  
rysunek ze szkicownika artysty

cena wywoławcza: 450 zł

25
Stanisław Kamocki 

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Żołnierze insurekcji kościuszkowskiej 
w lesie, ok. 1894 r.

ołówek, papier; wym. 18,5 × 15,5 cm  
w świetle passe-partout

l. d. autorskie notatki ołówkiem – rysunek  
ze szkicownika artysty

cena wywoławcza: 450 zł

24
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Stanowisko rosyjskie w Dęblinie, 
1917 r.

ołówek, papier; wym. 20,5 × 16 cm  
w świetle passe-partout
opis i dat. l. d. ołówkiem:  
Stanowisko rosyjskie/Dęblin 1917

cena wywoławcza: 500 zł
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29
Artysta nieokreślony 
(XX w.)

Ułani

akwarela, ołówek, papier; wym. 32 × 22 cm

cena wywoławcza: 350 zł

30
Jan Świerczyński 

(ur. 1950 r.)

Piechur ze Szkoły 
Podchorążych z czasów 

powstania listopadowego, 
l. 20–30. XX w.

olej, tektura; wym. 36,5 × 18,5 cm 
w świetle oprawy

sygn. p. d.: Jan Świerczyński

cena wywoławcza: 1 200 zł •

32
Stefan Pajączkowski 

(1900 Lwów – 
1978 Edynburg)

Odział szwoleżerów 
gwardii w defiladzie 
przed Napoleonem

akwarela, gwasz, papier;  
wym. 31 × 40,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Pajączkowski

cena wywoławcza: 3 200 zł •

33
Stefan Pajączkowski 
(1900 Lwów – 1978 Edynburg)

Odział pułku ułanów 
Królestwa Polskiego

akwarela, gwasz, tusz, papier; wym. 
13,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Pajączkowski

cena wywoławcza: 2 400 zł •

31
Michał Bylina 
(1914–1982)

Portret konny ułana, 
1980 r.

olej, sklejka; wym. 21 × 21,5 cm
sygn. i dat. p. d.: M. BYLINA 80

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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34
Józef Męcina 
Krzesz 
(1860 Kraków – 
1934 Poznań)

Z bitwy pod 
Orszą, 1883 r.

litografia, papier;  
wym. 22 × 31 cm
sygn. i dat. śr. d. w ob-
rębie kompozycji na 
kamieniu: Krzesz/883
opis. u dołu: Z Bitwy 
pod Orszą/J. Krzesza

cena wywoławcza: 
450 zł

35
Hans Pinggera 

(ur. 1900 r. – ?)

Portret żołnierza 
austro-węgierskiego – 
landszturmisty, 1916 r.

pastel, papier; wym. 30,5 × 22 cm
sygn. i dat. l. d.: Hans Pinggera/1916

opis. l. d.: Baon (…) Landschütz

cena wywoławcza: 500 zł

36
Tadeusz Rybkowski 

(1848 Kielce – 1926 Lwów) przypisywany

Żołnierz legionów w siodle, 1919 r.

akwarela, tusz, papier; wym. 38,5 × 28,5 cm 
w świetle oprawy, dat. l. d.: 15/IX/919

ciemna plama w lewym górnym rogu

cena wywoławcza: 500 zł

37
Spotkanie – epizod 
z powstania jakobińskiego 
w 1745 r.

akwarela, gwasz, papier;  
wym. 18 × 24,5 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: monogram wiązany AO
Obraz przedstawia scenę spotkania żołnie-
rzy angielskich i powstańców szkockich 
w górach. Scena odnosi się do powstania 
w Szkocji zorganizowanego w 1745 r. 
przez Księcia Edwarda Stuarta przeciwko 
angielskim najeźdźcom.

cena wywoławcza: 1 600 zł
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41
Artysta nieokreślony 

(XVIII/XIX w.)

Książę Józef Poniatowski  
na koniu

piórko, atrament sepia, papier naklejony 
na karton; wym. 27 × 23,5 cm  

w świetle passe-partout
opis. p. d. ołówkiem na passe-partout: 

M. STACHOWICZ (1768–1825)

cena wywoławcza: 2 400 zł

42
Wjazd ze sztandarami 
zdobytymi  
pod Wiedniem

piórko, tusz lawowany, akwarela, 
papier; wym. 10 × 14 cm w świetle 
passe-partout
na odwrocie napisy w języku francu-
skim, pieczęć własnościowa

cena wywoławcza: 1 400 zł

40
Dieter Dietlab 
(XIX w.)

Kosynier – Senseträger

litografia barwna, papier; wym. 44 × 28,4 cm
sygn. l. d.: Dietter Dietlab, wyd. Karol L. Magnus, 
Warszawa 1830 r.
poniżej 4 wersy Mazura Wojennego (słowa Andrzeja 
Słowaczyńskiego): „Tnie chwacko tęga kosa/Nią wro-
gom utrzem nosa/Hey bracia! W imię Boże/Bóg nam 
dopomoże” w języku polskim i francuskim

cena wywoławcza: 600 zł

39
Oficerowie Korpusu Gwardii 

Fryderyka II, l. 1851–1857

litografia, papier; wym. 19 × 15 cm  
w świetle passe-partout

według rysunku Adolfa von Menzla (1815–1905)
karta z wydawnictwa „Die Armee Friedrich des 

Grossen…”, wyd. 1851–1857

cena wywoławcza: 500 zł

38
Oswald Roux 
(1880 Wiedeń – 1861 tamże)

Krankes Pferd (Chory koń), 
ok. 1920 r.

akwaforta, papier; wym. 11,5 × 27 cm  
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 350 zł
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43
Entrée triomphante des troupes 
franc,aises victorieuses

Triumfalne wejście wojsk francuskich do Madrytu
wyd. Basset, Paryż, XIX w.
miedzioryt kolorowany, papier; 
wym. 35,5 × 44,6 cm (odcisk płyty);  
stan zachowania zagniecenie i zaplamienia papieru

cena wywoławcza: 850 zł

44
Prise de la ville de Vienne capitale  
de l`Autriche

Zdobycie Wiednia
wyd. Veuve Chereau, Paryż, XIX w.
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 30 × 39,2 cm (odcisk płyty); 
stan zachowania zagniecenie i zaplamienia papieru
Rycina ukazuje wkroczenie wojsk pod dowództwem Napoleona 
do Wiednia dnia 13 listopada 1805 r.

cena wywoławcza: 850 zł

45
L`empereur ordonne que la colonne de 
Rosback soit transportée a Paris

Cesarz nakazujący przetransportowanie kolumny Rossbach do Paryża
wyd. Basset, Paryż, po 1809 r.
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 33 × 42 cm (odcisk płyty); stan 
zachowania naddarcie i zagniecenie papieru
Kolumna Rossbach wzniesiona została po zwycięskiej bitwie 
5.11.1757 r. pod wodzą Fryderyka II Wielkiego nad wojskami 
francusko-cesarskimi. Rycina przedstawia Napoleona rozkazującego 
przewieźć tę pamiątkową kolumnę do Paryża po zwycięstwie pod 
Jeną w 1806 r.

cena wywoławcza: 850 zł

46
Siége de la ville de Roses et du Chateau  
la Trinité

Oblężenie miasta Roses i Zamku Trójcy Świętej
wyd. Veuve Chereau, Paryż, ok. 1814 r.
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 29,5 × 38 m (odcisk płyty); 
stan zachowania zaplamienia papieru
Oblężenie miasta i twierdzy w katalońskim mieście Roses przez 
wojska francuskie w l. 1804–1814.

cena wywoławcza: 850 zł

47
Passage du po par l`armée francaise 
en prairial de l`an VIII

Przejście wojsk francuskich przed bitwą pod Marengo
wyd. Basset, Paryż, l. 1800–1869
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 33,5 × 42 cm (odcisk 
płyty); stan zachowania ubytek i zaplamienia papieru

cena wywoławcza: 850 zł

48
Bataille de Friedland

Bitwa pod Frydlandem
wyd. Veuve Chereau, Paryż, l. 1810–1814
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 30,5 × 40 cm (odcisk 
płyty); stan zachowania lekkie naddarcie papieru
Przedstawienie bitwy rozegranej 14.06.1807 r. pomiędzy 
zwycięskimi wojskami francuskimi pod dowództwem 
Napoleona i armią rosyjską.

cena wywoławcza: 850 zł

49
Bataille et prise de Burgos

Bitwa pod Burgos
wyd. Veuve Chereau, Paryż, l. 1810–1814
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 29 × 38 cm (odcisk 
płyty); stan zachowania ubytek, zaplamienie papieru
Bitwa stoczona 7.11.1808 r. w Hiszpanii, która umożliwiła 
wojskom francuskim pod dowództwem Napoleona wejście 
w głąb tego kraju.

cena wywoławcza: 850 zł

50
Bataille de Somo-Sierra

Bitwa pod Somosierrą
wyd. Veuve Chereau, Paryż, l. 1810–1814
miedzioryt kolorowany, papier; wym. 29 × 38,5 cm (odcisk 
płyty); stan zachowania zagniecenie i zaplamienia papieru

cena wywoławcza: 850 zł
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54
Jan Rosen 
(1854 Warszawa – 1936 tamże)

Przegląd Kawaleryi przed Wielkim Księciem Konstantym  
na Placu Saskim w Warszawie, 1889 r.

według obrazu artysty z lat 1886–1888
chromolitografia barwna, papier; wym. 
62,5 × 96,5 cm w świetle oprawy
poniżej kompozycji tytuł oraz „ Towarzystwo Sztuk 
Pięknych w Królestwie Polskim Członkom swoim 
za rok 1889”

stan zachowania: naddarcie papieru p. d. oraz l. śr.
Obraz Jana Rosena ukazujący przegląd polskiej 
kawalerii Królestwa Kongresowego został zakupiony 
przez cara Aleksandra III i zapoczątkował karierę 
artysty jako nadwornego malarza.

cena wywoławcza: 1 800 zł

55
Bitwa pod Ratyzboną,  
l. 1821–1850

według Horacego Verneta, wyd. Couche fils, aqua 
forti, 1850 r.
staloryt kolorowany, papier; wym. 30 × 47 cm 
(arkusz)
sygn. l. d.: Roehn del oraz p. d.: Pigeot sculpsit
poniżej kompozycji napis: BATAILLE DE RATIS-
BONNE LE 23 AVRIL 1809

Scena przedstawia bitwę pod Ratyzboną, stoczoną 
23.04.1809 r. pomiędzy armią francuską, do-
wodzoną przez Napoleona I, a armią austriacką, 
dowodzoną przez arcyksięcia Karola.

cena wywoławcza: 1 000 zł

53
Entrevue de Tilsit

Spotkanie w Tylży, Paryż, 1838 r.
staloryt, papier; wym. 13 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Martinet del i p. d.: Roevitte sculp.
wzdłuż górnej krawędzi napis FRANCE MILITAIRE, 
u dołu tytuł Entrevue de Tilsit

cena wywoławcza: 250 zł

52
Książę Józef Poniatowski

według obrazu Feliksa Walkiewicza; wyd. Jan Cotty, 
Warszawa, przed 1918 r.

litografia barwna, papier; wym. arkusza 41 × 33 cm, 
wym. komp. 30,5 × 22,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

51
Werner Schuch 
(1843 Wildesheim – 1918 Berlin)

Wjazd cesarza Wilhelma II do Gdańska

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

cena wywoławcza: 800 zł
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60
Stanisław Szwarc 

(1880–1953)

Marszałek Józef Piłsudski, 1926 r.

litografia barwna, papier; wym. 80 × 63 cm (arkusz), 
59 × 47,5 cm (kompozycja)

sygn. i dat. l. d. na kamieniu:  
St. Szwarc/Kraków 926 (?)

pod kompozycją faksymile podpisu Józefa Piłsudskiego
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 2 600 zł •

61
Charles Bour 
(1814–1881)

Portret księcia  
Józefa Poniatowskiego

według obrazu Henriego Félixa Philippo-
teaux (1815–1884), wyd. J. Rigo et Cie, 
Paryż, ok. 1850 r.
litografia barwna, papier;  
wym. komp. 23,5 × 15,7 cm

cena wywoławcza: 900 zł

59
Portret Jana 
Tarnowskiego

miedzioryt punktowany, 
papier, 16 × 10 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 550 zł

58
Portret Jana 
Zamoyskiego

miedzioryt punktowany, 
papier, 16 × 10 cm 

w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 550 zł

62
August III

miedzioryt, papier; 
wym. 29,5 × 17,5 cm  
w świetle passe-partout
l. d.: I. M. Diehl, delin  

oraz p. d.: C. H. Müller, sculps.

cena wywoławcza: 400 zł

57
Jacob Blechinger 
(1850–1930)

Portret księcia Ludwika 
Sapiehy, l. 70. XIX w.

heliograwiura, papier; wym. 17 × 9 cm 
w świetle oprawy
Leon Ludwik Sapieha (1803-1875), szambe-
lan dworu królewskiego Mikołaja I w 1830 r., 
jeden z dowódców powstania listopadowego, 
odznaczony Orderem Virtuti Militari

cena wywoławcza: 800 zł

56
Jacob Blechinger 

(1850–1930)

Portret hrabiego Artura 
Władysława Potockiego,  

l. 90. XIX w.

heliograwiura, papier;  
wym. 17,5 × 9,5 cm  

w świetle oprawy
Portret według zdjęcia autorstwa Walerego 

Rzewuskiego z lat. 80. XIX w.
Artur Władysław Potocki (1850-1890), 

syn Adama i Katarzyny z Branickich, 
szambelan austriacki od 1881 roku

cena wywoławcza: 800 zł
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63
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: 1 700 zł

66
Autor nieokreślony
(XIX/XX w.)

Portret oficera kozackiego, 
1927 r.

olej, tektura; wym. 55 × 45 cm
sygn. p. d. nieczytelnie i dat.: 27

cena wywoławcza: 800 zł

65
Piotr Paweł Kowalewicz 

(1894–1952)

Portret Tadeusza Kościuszki

olej, płótno naklejone na tekturę; wym. 38 × 31 cm
sygn. p. d.: monogram wiązany PK

obraz jest kopią znanego obrazu Jana Styki

cena wywoławcza: 2 000 zł

64
Artysta nieokreślony 

(XIX w.)

Portret oficera huzarów 
pruskich, l. 1800–1807

olej, płótno; wym. 40 × 28,5 cm
opis. i dat. l. d.: Hussaren/OFFIZIER/

PREUSEN/1800–1807
sygn. l. g. nieczytelnie

cena wywoławcza: 2 600 zł
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69
Józef Wincenty Kruszewski 
(1853 Bruksela – 1920 Kraków)

Jeńcy rosyjscy

akwarela, tusz, papier; wym. 24 × 31 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: K. Kruszewski

cena wywoławcza: 300 zł •

68
Artysta nieokreślony 

(1 poł. XX w.)

Ułan polski

akwarela, tusz, papier; wym. 32 × 23 cm
sygn. l. d.: 9SR9

cena wywoławcza: 300 zł

67
Szymon Kobyliński 
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Pierwszy Sojusz Rosji z Niemcami…, 
projekt ilustracji, 2000 r.

tusz, papier; wym. 23 × 16 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. u góry po lewej: SK00

cena wywoławcza: 950 zł •

72
Ignacy Matuszczak 

(1901–1981)

Ułan karpacki

akwarela, tusz, papier; wym. 25 × 21 cm
sygn. l. d.: I. Matuszczak

odręczna dedykacja autora z roku 1977

cena wywoławcza: 500 zł

71
Tadeusz Kleczyński 
(XX w.)

Karykatura Generała 
Dywizji Bolesława Wieniawy 
Długoszowskiego, 1935 r.

akwarela, tempera; wym. 28 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: T. Kleczyński 35
Tadeusz Kleczyński – rysownik i karykaturzysta z okresu 
międzywojennego, uczeń Stanisława Lentza, autor 
karykatur znanych osobistości, współpracownik wielu 
pism satyrycznych.

cena wywoławcza: 1 100 zł

70
Jerzy Hoppen 
(1891 Kowno – 

1969 Toruń)

Portret Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, 

1938 r.

tusz, papier; wym. 
23,5 × 11,5 cm w świetle 

passe-partout
sygn. i dat. u dołu:  

J. Hoppen/1938

cena wywoławcza: 900 zł •
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74
Szabla szeregowych broni 
jezdnych, Polska, wz 1921

dł. szabli w pochwie 983 mm, dł. szabli 933 mm, 
dł. głowni 795 mm, szer. głowni u nasady 34 m, 
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 939 g, 
masa szabli w pochwie 1525 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy z wąsami. Trzon rękojeści 
z litego drewna, z jedenastoma poprzecznymi 
karbami. Długi kapturek sięgający jelca, dołem 
mocowany wystającym sztyftem w otworze 
w tylnym ramieniu, górą śrubą wraz z kabłąkiem 
do trzpienia głowni. G ł o w n i a  stalowa, pole-
rowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie 
profilowana w jedną bruzdę przygrzbietową, 
sięgającą długiego, obosiecznego pióra. Sztych 
asymetryczny, przygrzbietowy. Na zewnętrznym 
progu bita sygnatura producenta „Arma/War-
szawa”, na grzbiecie znak odbioru i numerator 
wojskowy. P o c h w a  stalowa, z szyją mocowaną 
w płaszczu dwoma nitami. Jedna ryfka z rucho-
mym koluszkiem, ostroga asymetryczna.
stan zachowania 3/3/3

cena wywoławcza: 12 500 zł

73
Szabla oficerska, Polska,  
wz 21/22

dł. szabli w pochwie 994 mm, dł. szabli 957 mm, 
dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, 
gr. grzbietu u nasady 5 mm, masa szabli 785 g, 
masa szabli w pochwie 1325 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec krzyżowo-kabłąkowy, z wąsami. Kabłąk górą 
łukowato wygięty, zespolony w trzpieniem głowni. 
Trzon drewniany, poziomo karbowany, obciągnięty 
skórą i opleciony filigranem mosiężnym. Kapturek 
długi, sięgający jelca, dołem mocowany sztyftem 
w otworze tylnego ramienia, górą śrubą do 
trzpienia. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, ni-
klowana, o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie 
profilowana w trzy wąskie bruzdy przygrzbietowe, 
sięgające długiego, obosiecznego pióra. Sztych 
symetryczny. P o c h w a  stalowa, niklowana. 
Szyjka mocowana na wcisk w płaszczu. Dwie ryfki 
z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Ostroga 
asymetryczna.
stan zachowania 4/4/4

cena wywoławcza: 7 000 zł
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76
Szabla oficerska bojowa, Polska, poł. XVIII w.

dł. szabli 895 mm, dł. głowni 780 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, 
masa szabli 685 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, z obłąkami po obu stronach, stanowiącymi 
tarczę ochronną. Jelec przechodzi w kabłąk dwu-
krotnie załamany pod kątem prostym. Zewnętrzna 
strona obłąku i kabłąka zdobiona nacięciami 
w formie drobnych szewronów. Trzon rękojeści 
drewniany, minimalnie pochylony do przodu, 
wzdłużnie kanelowany. Kapturek w kształcie 
migdała, zanitowany trzpieniem głowni. Fartuch 
ozdobnie wycięty, umocowany nitem do trzonu. 
G ł o w n i a  stalowa, o dużej krzywiźnie, obu-
stronnie profilowana w szeroką bruzdę od nasady 
do dolnej części sztychu z pazurem. Analogiczna 
szabla w zbiorach petersburskiego Muzeum Sztuki 

i Rzemiosła Artystycznego w Ermitażu (nr 6922). 
Opisana w: Wojciech Zabłocki „Cięcia prawdziwą 
szablą”, wyd. Sport i Turystyka, Warszawa 1989, 
str. 160–161, poz. 23. Do szabli dołączona 
ekspertyza dr Włodzimierza Kwaśniewicza

„(…) przedmiotowa szabla, cenna historycznie 
i materialnie to piękny egzemplarz polskiej 
bojowej szabli oficerskiej z ok. poł. XVIII w. Obcej 
proweniencji głownia nie świadczy o etniczności 
szabli jako że w polskiej historii i bronioznawstwie 
pochodzenie broni białej, w tym oczywiście i szabel, 
określa się na podstawie etniczności rękojeści, 
dostosowanej do polskiego stylu walki i do polskiej 
tradycji.”

fragment ekspertyzy dr W. Kwaśniewicza

stan zachowania 4/4

cena wywoławcza: 38 000 zł

75
Szabla szeregowych broni 
jezdnych, Polska, wz 1934

dł. szabli w pochwie 983 mm, dł. szabli 948 mm, 
dł. głowni 817 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, 
gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 840 g, 
masa szabli w pochwie 1490 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, krzyżowo-kabłąkowy, z trapezoidalnymi 
wąsami. Tylne ramię zakończone otworem na 
temblak, przednie, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk łukiem dochodzący do głowicy. Trzon 
drewniany w formie dwóch okładzin ukośnie 
karbowanych, u jelca uchwycony pierścieniem 
z wycięciami na wąsy. Okładziny mocowane 
do trzpienia dwiema śrubami. Głowica nakryta 
krótkim kapturkiem, mocowana nakrętką na 
trzpieniu. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o niewielkiej krzywiźnie, obustronnie szlifowana 
w jedną, szeroką bruzdę i przytylcową bruzdeczkę. 
Szlif sięga długiego, obosiecznego pióra z ością. 
Sztych przygrzbietowy. Na zewnętrznym progu 
„s.wz.34”, na wewnętrznym „H. LUDWIKÓW 
KIELCE”. Na grzbiecie znak kontrolera „K/2” 
w owalu, prefiks, litera „P”, numer „1008” i litera 
„H”. P o c h w a  stalowa, z jedną ryfką, szyjka 
mocowana w płaszczu na wcisk, asymetryczna 
ostroga. Na zewnętrznej stronie ostrogi nabite: 
„B2012”. Pochwa pomalowana na czarno – ubytki 
farby. Niezgodne numery.
stan zachowania 4/4/4-

cena wywoławcza: 15 000 zł
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78
Karabela bojowa, XVII/XVIII w.

dł. karabeli w pochwie 884 mm, dł. karabeli 
868 mm, dł. głowni 735 mm, szer. głowni u na-
sady 39 mm, grubość grzbietu u nasady 8 mm, 
masa karabeli 875 g, masa karabeli w pochwie 
1265 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec 
prosty, krzyżowy, z krótkimi wąsami i ramionami 
zakończonymi kuleczkami. Głownia pochylona 
do przodu, w formie schematycznej orlej głowy, 
widzianej z profilu. Trzon rękojeści wykonany 
z dwóch czarnych okładzin nacinanych w szewro-
ny, trzykrotnie przynitowanych do trzpienia głowni. 
Grzbiety okładzin ujęte gładką stalową listwą.
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o umiar-
kowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowana 
w jedną, sięgającą długiego obosiecznego pióra, 
bruzdę przygrzbietową. Dwie środkowe bruzdy – 
pierwsza na wysokości zastawy, powyżej druga, 
sięgająca połowy pióra. Sztych w linii grzbietu. 
Na zewnętrznym płazie zastawy wybite znaki 
miecznicze.
P o c h w a  z łubek drewnianych, obciągnięta 
skórą i zszyta pośrodku strony wewnętrznej. Okucia 
stalowe. Gniazda na wąsy jelca, ryfki i trzewik 
wyrobione w skórze przez podłożenie sznurka lub 
drutu. Zewnętrzna strona płaszcza dekorowana 
falistą linią, powstałą podobnie jak gniazda. Dwa 
szerokie pierścienie ryfek przy krawędziach deko-
rowane liniami prostymi. Pierścienie z ruchomymi 
koluszkami na spłaszczonej tylnej stronie pochwy. 
Trzewik podobnie dekorowany.
stan zachowania: 4/4/4

cena wywoławcza: 20 000 zł

77
Karabela bojowa, XVIII w.

dł. karabeli 863 mm, dł. głowni 740 mm, szer. 
głowni u nasady 37 mm, gr. grzbietu u nasady 
6 mm, masa karabeli 715 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, krzyżowy, z krótkimi wąsami i ramionami 
zakończonymi buławkami. Głowica w formie 
schematycznej głowy orlej widzianej z profilu. 
Trzon wykonany z dwóch okładzin drewnianych 
przynitowanych do trzpienia trzema poprzecznymi 
nitami. Okładziny rżnięte w szewrony, obwiedzione 
mosiężną listwą. Oprawa późniejsza w porównaniu 
do głowni. G ł o w n i a  stalowa, o umiarkowanej 
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną 
bruzdę wypełniająca niemal całą powierzchnię 
płazów. Pióro obosieczne, sztych przygrzbietowy. 
Zneutralizowana korozja na całej długości głowni.
stan zachowania 4/2+

cena wywoławcza: 6 500 zł
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80
Szabla szeregowych lekkiej 
kawalerii, Rosja, wz 27

dł. szabli w pochwie 1044 mm, dł. szabli 
1006 mm, dł. głowni 870 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 10 mm, 
masa szabli 1145 g, masa szabli w pochwie 
2285 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, z wąsami. 
Tylne ramię jelca wygięte ku dołowi, zakończone 
wydatną łezką. Przednie, dwukrotnie łukowato 
zagięte ku górze, tworzy kabłąk główny, połączony 
z trzpieniem głowni. Dwa kabłąki boczne biegną 
łukiem po obu stronach zewnętrznego wąsa 
i łączą się w górnej części z kabłąkiem głównym. 
Trzon rękojeści drewniany, opleciony sznurkiem 
dla uzyskania karbów i oklejony skórą. Uchwyt 
połączony z trzpieniem jednym nitem z mosięż-
nymi główkami w kształcie oliwek. Długi kapturek 
z pogrubionym denkiem o owalnym kształcie, 
tworzy głowicę z nadlanym, wypukłym migdałem 
do zakuwania trzpienia głowni. U dołu trzon wraz 
z kapturkiem, uchwycony sztyftem w otworze 
jelca. Przedni kabłąk, na stronie zewnętrznej, 
pośrodku swej krzywizny, opatrzony trzema 
sygnaturami, ujętymi kolistym obramieniem: 
„6, H, G” z lat 1820–1840. G ł o w n i a  sta-
lowa, polerowana, o umiarkowanej krzywiźnie, 
profilowana w szeroką bruzdę na obu płazach. Szlif 
bruzdy sięga krótkiego, obosiecznego pióra. Sztych 
w linii grzbietu. Na zewnętrznej stronie, poniżej 
progu, sygnatury odbioru „AG, M3”. Na grzbiecie 
naniesiona drobną cyrylicą cecha fabryczna: 
miejscowość, miesiąc, rok – „Złatoust czerwiec 
1826 roku”. P o c h w a  żelazna z drewnianymi 
wodzidłami wewnątrz. Kołnierz szyjki pogrubiony, 
z profilowanym wlotem do szabli i uskokiem na 
obwodzie dla wąsów jelca. Kołnierz mocowany 
śrubą na grzbiecie. Dwie ryfki szeroko rozstawione 
(pierwsza wersja rozstawu ryfek), z ogniwkami 
pośrednimi do kółek dla troczenia szabli. Na dole 
asymetryczna ostroga.
stan zachowania 3+/3+/3+

cena wywoławcza: 12 000 zł

79
Szabla szeregowych lekkiej 
kawalerii, Francja, wz AN XI

dł. szabli w pochwie 1067 mm, dł. szabli 
1015 mm, dł. głowni 870 mm, szer. głowni 
u nasady 36 mm, gr. grzbietu u nasady 11 mm, 
masa szabli 1230 g, masa szabli w pochwie 
2575 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłą-
kowy, z wąsami. Tylne ramię jelca zakończone 
spłaszczoną kulką, zwinięte ku głowni, przednie, 
dwukrotnie łukowato zagięte ku górze, tworzy 
kabłąk połączony z trzpieniem głowni. Dwa 
kabłąki boczne biegną łukiem po obu stronach 
zewnętrznego wąsa i łączą się w górnej części 
z kabłąkiem głównym. Trzon rękojeści drewniany, 
poprzecznie karbowany, obciągnięty skórą. Uchwyt 
połączony z trzpieniem jednym, masywnym nitem 
z główkami w kształcie oliwek. Długi kapturek 
sięgający jelca. Na zewnętrznej stronie kabłąka 
bita punca producenta „VERSAILLES”, w owalu 
litera „B” (N. Boutete) oraz numerator wojskowy 
„1.N.41”. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie, obustronnie pro-
filowana w jedną szeroką, sięgającą krótkiego, 
obosiecznego pióra, bruzdę. Na zewnętrznym 
płazie, pod nasadą, bite punce: litera „B” otoczona 
wieńcem – J.G. Bick, „K” w owalu – J.I. Krantz, „L” 
w okręgu – F.L. Lobstein. N grzbiecie napis Mfture 
impale de Klingenthal Juillet 1812”.
P o c h w a  stalowa, polerowana, z dwiema 
ryfkami z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. 
Kołnierz szyjki pogrubiony, z profilowanym wlotem 
do szabli i uskokiem na obwodzie dla wąsów jelca. 
Szyjka mocowana w płaszczu pochwy śrubką od 
strony grzbietowej. Przy ostrodze mały prześwit 
w płaszczu. Ostroga asymetryczna.
stan zachowania 3+/3+/3+

cena wywoławcza: 9 000 zł
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82
Szabla oficera Marynarki Wojennej, Francja, wz 1837

dł. szabli w pochwie 873 mm, dł. szabli 840 mm, 
dł. głowni 700 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, 
grubość grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 
700 g, masa szabli w pochwie 985 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
złocona. Jelec koszowy, w części zewnętrznej 
dekorowany perforowanym wzorem roślinnym 
i motywem kotwicy. Tylne ramię jelca, zakończone 
stylizowaną głową delfina, zwinięte ku głowni. 
Zwężająca się ku przodowi, łukowato zagięta 
tarcza tworzy kabłąk z otworem na temblak. Długi 
kapturek, mocowany pierścieniem u jelca, od góry 
nitowany trzpieniem głowni. Trzon z czarnej masy, 

z poprzecznymi karbami. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, o znikomej krzywiźnie, 
obustronnie profilowana w jedną bruzdę i przy-
tylcową bruzdeczkę. Pióro krótkie, obosieczne, 
z ością, sztych symetryczny. Na grzbiecie sy-
gnatura producenta „Coulaux et Cie Klingenthal”. 
P o c h w a  z łubek drewnianych, oklejona czarną 
skórą. Oprawa mosiężna, złocona. Na zewnętrznej 
stronie szyjki zaczep oraz nałożona kotwica. Dwie 
ryfki z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Pochwa 
zakończona trzewikiem z asymetryczną ostrogą, 
dekorowaną stylizowanym, wypukłym ornamentem 
roślinnym.
stan zachowania 5/5/4

cena wywoławcza: 1 500 zł

81
Szabla oficera Marynarki Wojennej, Niemcy, wz 1874/76

dł. szabli w pochwie 953 mm, dł. szabli 928 mm, 
dł. głowni 795 mm, szer. głowni u nasady 22 mm, 
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli i temblaka 
735 g, masa szabli w pochwie 1025 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, tarczowo-kabłąkowy. Wewnętrzna 
tarczka na zawiasach, z otworem do blokowania 
szabli w pochwie. Tarczka zewnętrzna także na 
zawiasach, dekorowana motywem roślinnym 
i kotwicą. Przednie ramię jelca bogato zdobione, 
łukowato wygięte, zwężające się ku głowicy 
i połączone na zaczep z trzpieniem głowni. Trzon 
z masy koloru kości słoniowej, poprzecznie żłobiony 
i owinięty trzema filigranami mosiężnymi. Długi 
kapturek w formie lwiej głowy, dołem mocowany 
wraz z trzonem w ozdobnym pierścieniu, od góry 

nitowany trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, o niewielkiej krzywiźnie, w przekroju 
klinowa. Grzbiet okrągły. Długie obosieczne pióro 
z ością. Sztych symetryczny. Na wewnętrznym pła-
zie, pod nasadą, sygnatura producenta – w owalu 
„F.W. Holler Solingen”. P o c h w a  drewniana, 
obszyta czarną skórą. Okucia mosiężne. Szyjka 
z kolcem zaczepowym i ogniwkiem z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie. Poniżej szeroka ryfka 
z drugim koluszkiem. Pochwa zakończona wysokim 
trzewikiem z asymetryczną ostrogą. Wszystkie 
elementy okuć ozdobnie wycięte, pokryte rytowa-
nymi ornamentami. Przy szabli oficerski temblak 
austriacki, co może wskazywać, że szabla była na 
wyposażeniu wyższego oficera monarchii austro-
-węgierskiej.
stan zachowania 4+/3/3-

cena wywoławcza: 2 000 zł

83
Szabla wyższego urzędnika państwowego, Austria, wz 1889

dł. szabli w pochwie 898 mm, dł. szabli 880 mm, 
dł. głowni 750 mm, szer. głowni u nasady 25 mm, 
grubość grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 
645 g, masa szabli w pochwie 1035 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
koszowy, ażurowy, z herbem Cesarstwa Austrii. 
Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, oklejony 
imitacją skóry jaszczura i opleciony mosiężnym 
filigranem. Długi kapturek dołem mocowany 
wraz z trzonem w pierścieniu, górą zanitowany 
trzpieniem głowni. Oprawa bogato zdobiona. 

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o niewielkiej 
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną 
bruzdę przygrzbietową. Pióro obosieczne, sztych 
symetryczny. Na wewnętrznym progu sygnatura 
producenta „WEyERSBERG & STAMM SOLINGEN”. 
P o c h w a  metalowa, obciągnięta czarną skórą. 
Okucia mosiężne. Szyjka z monogramem wiązanym 
„FJI”, zwieńczonym koroną. Na stronie wewnętrznej 
antabka zaczepowa. Poniżej ryfka z nieruchomym 
koluszkiem. Trzewik zakończony asymetryczną 
ostrogą. Zewnętrzna strona okuć bogato zdobiona.
stan zachowania 4/4-/3+

cena wywoławcza: 1 800 zł

84
Szabla oficera piechoty morskiej, Francja, wz 1845

dł. szabli w pochwie 930 mm, dł. szabli 900 mm, 
dł. głowni 770 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, 
gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 945 g, 
masa szabli w pochwie 1415 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec koszowy, ażurowy. Zewnętrzna tarczka 
ozdobiona kotwicą na tle panoplii. Trzon drew-
niany, poprzecznie karbowany, obciągnięty skórą 
i opleciony mosiężnym filigranem. Długi kapturek 

dołem mocowany w pierścieniu, górą zanitowany 
trzpieniem głowni. Oprawa bogato zdobiona. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o znikomej 
krzywiźnie, obustronnie profilowana w jedną bruzdę 
i bruzdeczkę przygrzbietową, sięgające symetrycz-
nego sztychu. Pióro obosieczne. Na grzbiecie mało 
czytelny napis. P o c h w a  metalowa, z jedną 
ryfką. Ostroga asymetryczna. Duża korozja na całej 
długości płaszcza.
stan zachowania 4/3/2

cena wywoławcza: 1 000 zł
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86
Szabla oficera broni pieszych, Francja, wz 1855

dł. szabli w pochwie 940 mm, dł. szabli 870 mm, 
dł. głowni 730 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, 
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 850 g, 
masa szabli w pochwie 1355 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna 
z dekoracją. Jelec esowaty, tarczowy, kabłąkowy. 
Tarcza zewnętrzna ażurowa. Trzon z ciemnej masy, 
ukośnie karbowany. Kapturek krótki, zanitowany 

trzpieniem głowni. G ł o w n i a  stalowa, polerowa-
na, o znikomej krzywiźnie, obustronnie profilowana 
w jedną bruzdę i bruzdeczkę przygrzbietową. Obie 
sięgają symetrycznego sztychu. Pióro obosieczne. 
Na grzbiecie napis: „M. F. Chatellerault 1870”. 
P o c h w a  metalowa, kołnierz mocowany 
w płaszczu jednym nitem, dwie ryfki z ruchomym 
koluszkiem na grzbiecie. Ostroga asymetryczna.
stan zachowania 4/4/4

cena wywoławcza: 1 300 zł

85
Szabla kawalerii liniowej, Szwecja, XIX w.

dł. szabli w pochwie 1084 mm, dł. szabli 1048 
mm, dł. głowni 907 mm, szer. głowni u nasady 
32 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 
1040 g, masa szabli w pochwie 1855 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec esowaty, koszowo-kabłąkowy, z owalnie 
zakończonymi półwąsami. Kosz perforowany 
w okrągłe otwory i cztery szpary, brzegi zawinięte, 
wzmacniające konstrukcję kosza. Trzon drewniany 
z sześcioma poprzecznymi karbami, obciągnięty 
brązową skórą, połączony z trzpieniem masyw-
nym, mosiężnym nitem. Głowica nakryta długim 
kapturkiem, uchwyconym w pierścieniu u jelca 
owalną podkładką, od góry zanitowanym trzpieniem 
głowni. Na zewnętrznej stronie kosza bite litery 

„H.K.” i „I.S.” oraz numerator wojskowy „T5NS18”. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o znikomej 
krzywiźnie, profilowana obustronnie w szeroką 
bruzdę sięgającą długiego, obosiecznego pióra 
z ością. Sztych symetryczny. Na zewnętrznym 
progu bite litery „HK” i „IS”. P o c h w a  stalowa, 
oksydowana. Górna ryfka z prostokątną antabką na 
wewnętrznej stronie, dolna z owalnym, nierucho-
mym zaczepem. Szyjka z gniazdami na półwąsy. 
Kołnierz z profilowanym wlotem głowni. Szyjka 
mocowana w płaszczu pochwy dwiema śrubkami. 
Ostroga boczna, niesymetryczna. Na górnym pier-
ścieniu bity numerator wojskowy „T5NS101”. Na 
wyższej ostrodze numerator „92”. Kilka wgnieceń 
na płaszczu.
stan zachowania 3+/4/3-

cena wywoławcza: 2 400 zł

87
Szabla oficera kawalerii, Francja, XIX w.

dł. szabli w pochwie 1042 mm, dł. szabli 980 
mm, dł. głowni 832 mm, szer. głowni u nasady 
31 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 
860 g, masa szabli w pochwie 1515 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
koszowa. Jelec esowaty, krzyżowy, trójkabłąkowy, 
z wąsami. Trzon drewniany z czternastoma 
poprzecznymi karbami, obciągnięty czarną skórą 
i opleciony dwukrotnie gładkim drutem mosiężnym 
i filigranem. Kapturek długi, sięgający jelca, zwień-

czony owalnym guzem, nitowanym trzpieniem 
głowni, dołem mocowany klinem do jelca. Ułamana 
końcówka dolnego wąsa. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, obustronnie profilowana w jedną sze-
roką, sięgającą obosiecznego pióra bruzdę. Sztych 
w linii grzbietu. Na wysokości zastawy obustronna, 
trawiona dekoracja: panoplia, wici roślinne, kwiaty. 
P o c h w a  stalowa, polerowana, dwie mosiężne 
ryfki, grzbiet płaski. Mosiężna szyjka z gniazdami 
na wąsy, ostroga asymetryczna.
stan zachowania 4/4/4

cena wywoławcza: 4 000 zł

88
Szabla szeregowych kawalerii, Austria, wz 1869

dł. szabli w pochwie 1032 mm, dł. szabli 960 mm, 
dł. głowni 830 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, 
gr. grzbietu u nasady 8,5 mm, masa szabli 1045 g, 
masa szabli w pochwie 1675 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. 
Jelec koszowy, perforowany siedmioma okrągłymi 
otworami. W tylnej części kosza dwie szczeliny. 
Krawędzie kosza wzmocnione wałkiem. Kapturek 
długi, z policzkami, u dołu pierścień. Brak trzonu 
rękojeści. Ślady numeratorów wojskowych. 
G ł o w n i a  stalowa, polerowana, o niewielkiej 
krzywiźnie, profilowana w jedną bruzdę przy-

grzbietową na zewnętrznym płazie. Pióro długie, 
obosieczne, z ością. Sztych symetryczny. Na 
zewnętrznym progu wybita sygnatura producenta 
„Jung”. Na wewnętrznym płazie ryta sentencja 
pamiątkowa „Rokitna 13 VI 1915”, monogram 
wiązany, napis „Bój i Ojczyzna”, orzeł w koronie, 
panoplia z Matką Boską. P o c h w a  stalowa, 
z ryfką z poziomym zaczepem, poniżej druga ryfka 
z ruchomym koluszkiem. Szyjka mocowana dwiema 
śrubkami (brak śrubek). Ostroga asymetryczna. Na 
szyjce nabity numerator wojskowy. Płaszcz pochwy 
z kilkunastoma wgnieceniami.
stan zachowania 3-/3/2

cena wywoławcza: 2 400 zł
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90
Szabla artyleryjska, Prusy, wz 1848

dł. szabli w pochwie 921 mm, dł. szabli 890 mm, 
dł. głowni 758 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, 
gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 1105 g, 
masa szabli w pochwie 1665 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, 
niklowana. Jelec krzyżowo-kabłąkowy, z owalnie 
zakończonymi półwąsami. Tylne ramię jelca 
zwinięte w wolutę ku głowni, przednie, załamane 
pod kątem prostym, z wybrzuszeniem w górnej 
części, tworzy kabłąk w kształcie półstrzemienia. 
Długi, sięgający jelca kapturek z policzkami, od góry 
mocowany wraz z kabłąkiem nakrętką na trzpieniu, 
u dołu ujęty wraz z trzonem pierścieniem. Trzon 
drewniany, z poprzecznymi karbami, pomalowany 

na czarno. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o średniej krzywiźnie, obustronnie profilowana 
w jedną, sięgającą krótkiego, obosiecznego pióra, 
bruzdę przygrzbietową. Sztych symetryczny. Na 
wewnętrznym progu sygnatura „SIMSON & CO/
SUAL”. Na grzbiecie tłoczona liczba „14”, zwień-
czona literą „W” pod koroną. Poniżej litera gotycka. 
P o c h w a  stalowa, niklowana, z jedną ryfką 
z nieruchomym koluszkiem. Szyjka mocowana 
w płaszczu dwiema śrubkami (brak śrubek). Na 
zewnętrznej stronie, pod kołnierzem, bity numerator 
wojskowy „22.A.5 i 7”. Ostroga asymetryczna. 
Wgniecenie na brzuścu i przy ostrodze.
stan zachowania 3+/3+/3-

cena wywoławcza: 1 500 zł

89
Szabla oficera piechoty, Austria, XIX w.

dł. szabli w pochwie 875 mm, dł. szabli 835 mm, 
dł. głowni 707 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, 
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 650 g, 
masa szabli w pochwie 1065 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa z białego metalu. 
Jelec tarczowo-kabłąkowy, z tylnym ramieniem 
zwiniętym w wolutę ku głowni. Przednie ramię 
łukowato zagięte, połączone z trzpieniem głowni. 
Zewnętrzne strony jelca i kabłąka żłobione wzdłuż-
nie. W przedniej części jelca szpara na temblak. 
Trzon drewniany, ukośnie karbowany, owinięty 
imitacją skóry jaszczura i opleciony stalowym 

filigranem i dwoma drutami. Długi, sfazowany 
kapturek osadzony w pierścieniu u jelca, górą 
nitowany na rozetowej podkładce trzpieniem 
głowni. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o znikomej krzywiźnie. Obustronnie profilowana 
w jedną bruzdę. Pióro obosieczne z ością, sztych 
symetryczny. Na zewnętrznym progu bita sygnatura 
„Clemen & Jung”. P o c h w a  stalowa, oksydo-
wana, z dwiema ryfkami i ruchomymi koluszkami. 
Kołnierz z pogrubioną szyjką mocowany w płaszczu 
pochwy śrubką. Ostroga asymetryczna.
stan zachowania 4/4/4

cena wywoławcza: 1 200 zł

91
Szabla oficera kawalerii, Austria, wz 1861

dł. szabli w pochwie 955 mm, dł. szabli 938 mm, 
dł. głowni 805 mm, szer. głowni u nasady 26 mm, 
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 545 g, 
masa szabli w pochwie 875 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, 
niklowana. Jelec koszowy, ażurowy, perforowany 
symetrycznie, zdobiony rytowanym motywem 
roślinnym. Tylna część kosza z dwiema szczelinami 
na temblak i zwiniętą ku głowni walcową końcówką. 
Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, owinięty 
imitacją skóry jaszczura i opleciony filigranem 
mosiężnym. Kapturek długi, z policzkami, moco-
wany wraz z trzonem w pierścieniu u jelca. Od 

góry nitowany trzpieniem. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, o umiarkowanej krzywiź-
nie, profilowana w jedną bruzdę na zewnętrznym 
płazie. Długie, obosiecznie pióro z ością po obu 
stronach. Na zewnętrznym progu napis „NT STR 
T BERNy”. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
niklowana, z dwiema ryfkami – górna z poziomym 
zaczepem od strony wewnętrznej, dolna z nierucho-
mym koluszkiem na grzbiecie. Kanelowana szyjka 
mocowana w płaszczu pochwy na wcisk. Pochwa 
zakończona asymetryczną ostrogą. Kilka wgnieceń 
w płaszczu.
stan zachowania 4/5/3

cena wywoławcza: 1 700 zł

92
Szabla podoficera kawalerii, Prusy, wz 1852/79

dł. szabli w pochwie 977 mm, dł. szabli 922 mm, 
dł. głowni 798 mm, szer. głowni u nasady 26 mm, 
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szabli 730 g, 
masa szabli w pochwie 1120 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, 
koszowa, niklowana. Jelec esowaty, tarczowo- 
trójkabłąkowy. Tarcze wewnętrzna i zewnętrzna 
dekorowane perforowanymi motywami geometrycz-
nymi, montowane na zawiasach. Trzon drewniany, 
poprzecznie karbowany, owinięty skórą i opleciony 
trzema filigranami. Długi kapturek z policzkami 
dołem mocowany w pierścieniu, górą nitowany 
trzpieniem głowni. W policzkach nit poprzeczny, 

mocujący dodatkowo trzon. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, o niewielkiej krzywiźnie, 
obustronnie profilowana w jedną, sięgającą dłu-
giego obosiecznego pióra, bruzdę przygrzbietową. 
Sztych symetryczny. Na zewnętrznym płazie, 
pod nasadą, sygnatura producenta „Weyersberg 
& Kirschbaum”. P o c h w a  stalowa, z dwiema 
ryfkami, zakończona asymetryczną ostrogą. Górna 
ryfka bez koluszka, z poziomym zaczepem od strony 
wewnętrznej, dolna z nieruchomym koluszkiem na 
grzbiecie. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy 
na wcisk. Trzy niewielkie wgniecenia w płaszczu.
stan zachowania 4/4/3+

cena wywoławcza: 1 300 zł
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94
Szabla oficera piechoty, Francja, XIX w.

dł. szabli w pochwie 940 mm, dł. szabli 900 mm, 
dł. głowni 777 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, 
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 815 g, 
masa szabli w pochwie 1310 g

R ę ko j e ś ć zamknięta, oprawa stalowa Jelec 
tarczowy, koszowy, czterokabłąkowy. Trzon z czarnej 
masy, poprzecznie karbowany. Długi kapturek górą 
nitowany trzpieniem głowni, dołem w pierścieniu 
u jelca. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 

o znikomej krzywiźnie. Płazy obustronnie płaskie 
klinowe, grzbiet o przekroju okrągłym. Pióro długie, 
obosieczne, z wystającą, asymetryczną ością. 
Sztych symetryczny. Na grzbiecie napis: „Mnufre 

Chetellerault Avril 1894”. P o c h w a  stalowa, 
szyjka mocowana w płaszczu na wcisk, dwie ryfki 
z ruchomymi koluszkami na grzbiecie. Ostroga 
asymetryczna. Korozja na całej powierzchni.
stan zachowania 4-/4/3-

cena wywoławcza: 1 000 zł

93
Pałasz kawalerii, Prusy, wz 1889

dł. pałasza w pochwie 978 mm, dł. pałasza 
952 mm, dł. głowni 817 mm, szer. głowni u nasady 
23 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa pałasza 
900 g, masa pałasza w pochwie 1430 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
koszowy, wykrojowy z płata blachy, perforowany 
w prześwity geometryczne i godło Prus po stronie 
zewnętrznej. W górnej części kosza szczelina 
na temblak. Trzon rękojeści z brązowej masy, 
poprzecznie karbowany, z dodatkowym występem 
na palec, mocowany z trzpieniem dwoma nitami 
poprzecznymi, dołem uchwycony w pierścieniu. 
Krótki kapturek mocowany nakrętką na trzpieniu. 
Na tylnym ramieniu jelca nabity numerator woj-

skowy. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, prosta, 
o szlifie „piórowym”. Płazy płaskie, klinowe, grzbiet 
o przekroju okrągłym. Obosieczne pióro z ością, 
sztych symetryczny. Na płazie wewnętrznym, pod 
nasadą, sygnatura producenta „WEyERSBERG/
KIRSCHBAUM & CE/SOLINGEN”. Na grzbiecie 
gotycka litera, rok „91” (przyjęcie na stan armii) 
oraz litera zwieńczona koroną. P o c h w a  sta-
lowa, z jedną ryfką z nieruchomym koluszkiem 
i antabką na wewnętrznej stronie pierścienia. Szyjka 
mocowana do płaszcza pochwy dwiema śrubkami. 
Ostroga asymetryczna. Pod szyjką, na wewnętrznej 
stronie, nabity numerator wojskowy.
stan zachowania 3+/3+/3+

cena wywoławcza: 1 700 zł

95
Pałasz oficera piechoty, Francja

dł. pałasza w pochwie 972 mm, dł. pałasza 950 
mm, dł. głowni 806 mm, szer. głowni u nasady 21 
mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa pałasza 
720 g masa pałasza w pochwie 990 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, niklo-
wana, dekorowana. Jelec esowaty, tarczowo-kabłą-
kowy. Tarcza zewnętrzna ozdobiona ornamentem 
roślinnym i panopliami. Trzon z czarnej masy, 
poprzecznie karbowany i opleciony filigranem. 
Kapturek długi, dołem uchwycony wraz z trzonem 
w pierścieniu u jelca, górą zanitowany trzpieniem 

głowni. Na wewnętrznej stronie tarczy sygnatura 
firmy Backes W. i F. Delacour. G ł o w n i a  prosta, 
obosieczna, obustronnie profilowana w jedną, 
szeroką bruzdę na wysokości brzuśca. Poniżej dwie 
wąskie bruzdeczki sięgające symetrycznego szty-
chu. Na obu progach sygnatura odbioru – litera „G” 
zwieńczona gwiazdką w owalu. Na wewnętrznym 
progu napis „Coulaux”, na zewnętrznym „Klingen-
thal”. P o c h w a  metalowa, niklowana, kołnierz 
wzmocniony pierścieniem, jedna ryfka z ruchomym 
koluszkiem. Ostroga symetryczna.
stan zachowania 4/4-/4-

cena wywoławcza: 1 500 zł

96
Pałasz oficera kawalerii, Prusy, wz 1889

dł. pałasza 955 mm, dł. głowni 820 mm, szer. 
głowni i nasady 25 mm, gr. grzbietu u nasady 6 
mm, masa pałasza 670 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
z płaskownika, esowaty, koszowy, ażurowy, z go-
dłem Prus na zewnętrznej, osadzonej na zawiasach 
tarczce. Tarczka wewnętrzna osadzona podobnie. 
W górnej części kosza szczelina na temblak. 
Trzon z ciemniej masy kauczukowej pęknięty, 
poprzecznie karbowany, z dodatkowym występem 
na palec. Trzon osadzony w pierścieniu przy jelcu, 
górą- krótkim kapturkiem mocowanym nakrętką na 

trzonie. G ł o w n i a  stalowa, niklowana, prosta. 
Obustronnie profilowana w jedną bruzdę, sięgającą 
długiego, obosiecznego pióra. Sztych symetryczny. 
Na zewnętrznym płazie bogata, trawiona dekoracja 
oraz napis gotykiem „2 Garde Ulanen Regl.” Na 
stronie wewnętrznej trawione panoplia, scena 
z szarżą ułańską oraz gwiazdą Orderu Czarnego 
Orła. Nad orłem łaciński napis „Suum Cuique” 
(Każdemu co się należy). Na zewnętrznym progu, 
pod nasadą, sygnatura producenta „Weyersberg & 
Kirschbaum”.
stan zachowania 3/3

cena wywoławcza: 750 zł

43
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98
Szpada dworska, Belgia, XIX w.

dł. szpady w pochwie 960 mm, dł. szpady 945 mm, 
dł. głowni 798 mm, szer. głowni u nasady 18 mm, 
gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szpady 495 g, 
masa szpady w pochwie 620 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
złocona. Jelec prosty z ramionami na końcach 
zwiniętymi ku głowni. Tarcza z aplikacją herbową. 
Wszystkie elementy okuć bardzo bogato dekorowa-
ne. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, niklowana, 

obosieczna, w przekroju czterogranna. Na wyso-
kości zastawy dekorowana trawionymi elementami 
roślinnymi. Na zewnętrznych płazach pod nasadą 
napis: „MANUFACTURE/D EQUIPEMENTES – MI-
LITAIRE/49 RUE DES FABRIQUES/BRUXELLES”. 
P o c h w a  skórzana, okucia mosiężne. Szyjka 
z hakiem i trzewik dekorowane na zewnętrznej 
stronie.
stan zachowania 5/3+/3+

cena wywoławcza: 2 000 zł

97
Szpada wyższego oficera, Francja, 1 poł. XIX w.

dł. szpady w pochwie 950 mm, dł. szpady 
913 mm, dł. głowni 798 mm, szer. głowni u nasady 
21 mm, gr. płazu u nasady 5 mm, masa szpady 
450 g, masa szpady w pochwie 630 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
złocona, bogato zdobiona. Jelec prosty, koszowy. 
Wewnętrzna tarczka zwinięta ku głowicy, zewnętrz-
na, dekorowana panopliami, ku głowni. Głowica 

w formie lwiego łba podtrzymującego muszlę. Trzon 
rękojeści pokryty macicą perłową.
G ł o w n i a  na wysokości zastawy obosieczna, 
w przekroju soczewkowa, poniżej w przekroju 
sześcioboczna.
P o c h w a  z czarnej skóry, z dwoma mosiężnymi 
okuciami. Na szyjce hak zaczepowy, trzewik 
zakończony gałką.
stan zachowania 4+/3/3-

cena wywoławcza: 2 200 zł

99
Szpada, Francja, XIX w.

dł. szpady 920 mm, dł. głowni 765 mm, szer. głow-
ni u nasady 20 mm, gr. grzbietu u nasady 9 mm, 
masa szpady 640 g, masa szpady w pochwie 730 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, tarczowy. Wewnętrzna tarcza gładka, odchy-
lana na zawiasie. Tarcza zewnętrzna, kabłąk i kap-
turek głowicy bogato dekorowane. Trzon z czarnej 
masy, w kształcie wrzeciona, ukośnie karbowany. 

G ł o w n i a  stalowa, polerowana, obosieczna, 
w przekroju romboidalna. Na wewnętrznym 
płazie, na wysokości zastawy, poprzeczny napis 
„MARIA/14 RUE DU/4 SEPTEMBRE/PARIS”. 
Na progach napis: „Coulaux et Cie/Klingenthal”. 
P o c h w a  skórzana, okucia mosiężne. Szyjka 
z hakiem po zewnętrznej stronie. Brak trzewika.
stan zachowania 4/3/2

cena wywoławcza: 1 500 zł

100
Szpada dworska, Europa, 1 poł. XIX w.

dł. szpady 1130 mm, dł. głowni 875 mm, masa 
szpady 465 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, 
złocona. Jelec tarczowo-kabłąkowy. Tarczki owalne, 
wewnętrzna mniejsza, zamontowana na zawiasach. 
Trzon wrzecionowaty, owinięty gęsto filigranem. 
Głowica kulista, z nakrętką w kształcie grzybka, 

mocująca całość z trzpieniem głowni. Tylne ramię 
jelca, kabłąk przy głowicy i głowica dekorowane 
motywem roślinnym. G ł o w n i a  wąska, stalowa, 
polerowana, trójgranna. Płazy zewnętrzne o wklę-
słym szlifie. Szerszy płaz wewnętrzny z bruzdą na 
całej długości. Na wewnętrznym progu nieczytelna 
sygnatura.
stan zachowania 4+/4+

cena wywoławcza: 1 000 zł
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Głownia szpady, Europa,  
XVIII/XIX w.

dł. głowni 822 mm, masa 240 g

G ł o w n i a  prosta, w przekroju sześcioboczna, 
obosieczna. Na długości zastawy obustronnie 
grawerowana dekoracja w postaci słońca pod 
koroną, wici roślinnej oraz napisu „Nec temere 
nec timide” – Ani zuchwale, ani tchórzliwie.
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 800 zł

101
Szpada, Europa, XVIII w.

dł. szpady 840 mm, dł. głowni 700 mm, masa 
szpady 680 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. 
Jelec prosty, z łezką na końcu tylnego ramienia. 
Przednie ramię, załamane pod kątem prostym, 
tworzy kabłąk połączony śrubą z głowicą. Trzon 
w kształcie wrzeciona ukośnie karbowany, nakryty 
ośmioboczną, kulistą głowicą, zanitowaną trzpie-
niem głowni. G ł o w n i a  stalowa, obosieczna, 
o przekroju sześciobocznym. Na wysokości 
zastawy profilowana obustronnie w jedną wąską 
i głęboką bruzdę. Wewnątrz bruzdy nabitych 
kilkanaście znaków płatnerza.
stan zachowania 3/3

cena wywoławcza: 1 300 zł

103
Szpada piechoty, Włochy, l. 20.-30. XIX w.

dł. szpady w pochwie 1090 mm, dł. szpady 1053 
mm, dł. głowni 907 mm, szer. głowni u nasady 
23 mm, gr. grzbietu u nasady 6 mm, masa szpady 
600 g, masa szpady w pochwie 955 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa, niklo-
wana. Jelec koszowy, perforowany w przedniej 
części dwiema nieregularnymi łezkami. Przy głowicy 
szpara do mocowania temblaka. Długi kapturek 
górą mocowany owalną nakrętką do trzpienia, 
dołem, wraz z trzonem, mocowany w pierścieniu 
u jelca. W dolnej części kapturek groszkowy. 
Trzon z czarnej masy, z czterema gniazdami na 

palce. G ł o w n i a  stalowa, prosta, jednosieczna, 
niklowana, obustronnie profilowana w jedną bruzdę 
przygrzbietową. Na wysokości obosiecznego pióra 
z ością przechodzi w dwie, wąskie bruzdeczki. 
Sztych symetryczny. Głownia po obu stronach, 
do połowy długości, pokryta trawioną dekoracją 
w postaci m. in. stylizowanych liści akantu i pano-
plii. P o c h w a  stalowa, polerowana, niklowana, 
z rozszerzoną szyjką, dwiema ryfkami z ruchomymi 
koluszkami. Szyjka mocowana w płaszczu pochwy 
na wcisk. Ostroga asymetryczna. Wgniecenia 
w dolnej części.
stan zachowania 4/4/3-

cena wywoławcza: 1 000 zł

104
Para rapierów, Włochy, XIX w.

dł. rapierów 1380 i 1400 mm, dł. głowni 860 
i 858 mm, szer. głowni u nasady po 22 mm, masa 
rapierów 775 i 785 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna. Jelec 
prosty, koszowy, ażurowy. Uchwyt z plastycznym 
przedstawieniem dwóch postaci, wraz z głowicą 

mocowany dołem na nagwintowanym końcu 
trzpienia. G ł o w n i a  prosta, o przekroju soczew-
kowym. W części środkowej obustronnie trawiona 
dekoracja, na którą składa się przedstawienie 
potyczki ośmiu konnych, ujęte wicią roślinną.
stan zachowania 4+/4

cena wywoławcza: 900 zł
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Szabla artyleryjska, Prusy, wz 1848

dł. szabli w pochwie 988 mm, dł. szabli 959 mm, 
dł. głowni 835 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, 
gr. grzbietu u nasady 7 mm, masa szabli 720 g, 
masa szabli w pochwie 1140 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, z owalnymi półwąsami. 
Trzon drewniany, owinięty imitacją skóry jaszczura 
i opleciony filigranem. Długi kapturek z policzkami, 
dołem mocowany w pierścieniu u jelca, górą 
zanitowany trzpieniem głowni.

G ł o w n i a  z wysokim progiem, obustronnie 
profilowana w jedną bruzdę. Długie, obosieczne 
pióro, sztych symetryczny. Płazy na wysokości 
brzuśca dekorowane trawionymi panopliami. Na 
wewnętrznym progu sygnatura producenta – Carl 
Eickhorn.
P o c h w a  stalowa, szyjka mocowana w płasz-
czu dwiema śrubkami, dwie ryfki (brak jednego 
koluszka), ostroga asymetryczna. Jedno obustronne 
wgniecenie.
stan zachowania 3+/3+/3-

cena wywoławcza: 1 200 zł

105
Szabla kawaleryjska, Prusy, wz 1873

dł. szabli w pochwie 942 mm, dł. szabli 908 mm, 
dł. głowni 760 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, 
gr. grzbietu u nasady 11 mm, masa szabli 895 g, 
masa szabli w pochwie 1690 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
krzyżowo-kabłąkowy, tylne ramię zwinięte w łezkę 
ku głowni, przednie, zagięte w kształt półstrzemie-
nia, tworzy kabłąk ze szczeliną na temblak w górnej 
części. Trzon drewniany, poprzecznie karbowany, 
z resztkami skórzanej okładziny. Kapturek z po-
liczkami, uchwycony u jelca pierścieniem, od góry 
nitowany trzpieniem głowni. W policzkach nit 
poprzeczny. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilowa-
na w jedną bruzdę i wąską bruzdeczkę przytylcową. 

Szlif bruzdy od niskiego progu sięga krótkiego, 
obosiecznego pióra. Sztych w linii grzbietu. Na 
grzbiecie sygnatura producenta: „Manufre Rle de 
Châtellerault avril 1843”. P o c h w a  masywna, 
stalowa, z antabką po wewnętrznej stronie pierście-
nia i nieruchomym koluszkiem na grzbiecie. Szyjka 
mocowana w płaszczu pochwy dwiema śrubkami. 
Ostroga asymetryczna. Części metalowe rękojeści 
i pochwa skorodowane.

Przy szablach wz 1873 często spotykamy głownie 
francuskie, pochodzące z pruskiej zdobyczy w woj-
nie 1870–1871.

stan zachowania 2+/3/2+

cena wywoławcza: 800 zł

107
Szabla kawaleryjska, Austro-Węgry, 1 poł. XIX w.

dł. szabli w pochwie 970 mm, dł. szabli 775 mm, 
dł. głowni 660 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, 
gr. grzbietu u nasady 8 mm, masa szabli 665 g, 
masa szabli w pochwie 1205 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa stalowa. Jelec 
esowaty, koszowy. Kosz symetryczny, ażurowy, 
wycinany w szczeliny i koła. Trzon drewniany, 
poprzecznie karbowany, obciągnięty czarną skórą. 
Długi kapturek mocowany w pierścieniu u jelca, 
górą na trzpieniu głowni. G ł o w n i a  stalowa, 

o dużej krzywiźnie, skrócona o około piętnaście 
centymetrów, obustronnie profilowana w jedną, 
sięgającą obosiecznego pióra bruzdę. Sztych 
w linii grzbietu. Na grzbiecie, pod nasadą, ryty 
napis. P o c h w a  stalowa, szyjka kanelowana, 
dwie ryfki z ruchomymi koluszkami i okrągłymi 
guzami na pierścieniach, ostroga asymetryczna. 
Całość, podobnie jak oprawa rękojeści i głownia, 
pomalowana bezbarwnym lakierem.
stan zachowania 3-/3-/3+

cena wywoławcza: 1 400 zł

108
Zestaw 6 szabel
•  Szabla szeregowych broni jezdnych, Prusy, wz 1811
  dł. szabli 950 mm, dł. głowni 815 mm, masa szabli 1055 g
 stan zachowania 4/4
• Szabla podoficera marynarki wojennej, Anglia, wz 1827
 dł. szabli 917 mm, dł. głowni 783 mm, masa szabli 695 g
 stan zachowania 5/3
• Szabla oficera marynarki wojennej, Niemcy, 1920–1933
 dł. szabli 978 mm, dł. głowni 847 mm, masa szabli 715 g
 stan zachowania 5-/5-
• Pałasz oficerski, Europa, 2 poł. XIX w.
 dł. pałasza 847 mm, dł. głowni 708 mm, masa pałasza 650 g
 stan zachowania 4/3
• Szabla oficera piechoty, Francja, XVIII/XIX w.
 dł. szabli 990 mm, dł. głowni 853 mm, masa szabli 635 g
 stan zachowania 4+/2+
• Szabla wyższego oficera, Francja, Pierwsze Cesarstwo
 dł. szabli 830 mm, dł. głowni 697 mm, masa szabli 610 g
 stan zachowania 4/4

cena wywoławcza: 8 500 zł
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Jatagan, Turcja, ok. 1800 r.

dł. całk. 617 mm, masa 480 g

R ę k o j e ś ć  otwarta. Trzon drewniany z okła-
dzinami kostnymi, mocowanymi do trzpienia 
trzema nitami. Masywna, rozdwojona głowica 
w formie tzw. baraniego łba. Okładziny obwiedzione 
mosiężną taśmą, zdobione wypukłymi rozetami, 
groszkowaniem na krawędziach oraz wypukłymi, 
podłużnymi, naturalnymi koralami, osadzonymi 

w wysokich, mosiężnych cargach. Poniżej okładzin 
metalowa taśma, zespolona z nakładką przy nasa-
dzie głowni o nieregularnym wykroju. Jej dekorację 
stanowią umieszczone po obu stronach metalowy 
guz i kaboszon. G ł o w n i a  stalowa, esowato 
wygięta, obustronnie profilowana w dwie wąskie 
bruzdy przygrzbietowe. Sztych w linii grzbietu.
stan zachowania 3-/3-

cena wywoławcza: 4 400 zł

111
Szabla beduińska, XVIII w.

dł. szabli 940 mm, dł. głowni 815 mm, szer. głowni 
u nasady 35 mm, gr. grzbietu u nasady 7 mm, 
masa szabli 790 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa mosiężna, stalowa. 
Jelec prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, 
z krótkimi wąsami i ramionami zakończonymi 
spłaszczonymi gałkami. Trzon drewniany, okuty 
taśmami i guzami mosiężnymi. Głowica ręko-
jeści wydłużona i zagięta ku dołowi pod ostrym 
kątem. Dół trzonu i górne wąsy gęsto oplecione 

przemiennie drutem stalowym i mosiężnym. Gło-
wica nakryta naparstkiem zakończonym antabką. 
G ł o w n i a  europejska, stalowa, o dużej krzywiź-
nie, obustronnie profilowana w dwie wąskie bruzdy 
przygrzbietowe – środkowa dłuższa, sięga połowy 
obosiecznego pióra. Sztych przygrzbietowy. Oba 
płazy na wysokości zastawy dekorowane typowo dla 
głowni osiemnastowiecznych: półksiężyc, słońce, 
ramię uzbrojone w szablę oraz ośmiopromienne 
gwiazdki.
stan zachowania 3/3-

cena wywoławcza: 8 000 zł

112
Szabla oficera huzarów, Austria, ok. 1820 r.

dł. szabli w pochwie 1014 mm, dł. szabli 967 mm, 
dł. głowni 840 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, 
gr. grzbietu u nasady 9 mm, masa szabli 570 g, 
masa szabli w pochwie 1210 g

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa żelazna. 
Jelec prosty, z płaskownika, krzyżowo-kabłąkowy, 
z wąsami. Tylne ramię zakończone zwiniętą łezką 
ku głowni. Przednie zagięte pod kątem prostym 
tworzy kabłąk rozszerzony w górnej części i po-
łączony z trzpieniem głowni. Trzon drewniany, 
gęsto, poprzecznie karbowany, oklejony czarną 
skórą i opleciony dwoma podwójnie skręconymi 
drutami mosiężnymi. Długi, profilowany kapturek 
mocowany w tylnym ramieniu na wpust, zaś górą 
romboidalną podkładką, nitowaną trzpieniem głow-

ni. G ł o w n i a  ze stali, polerowana, oksydowana, 
o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie profilo-
wana w jedną, szeroką bruzdę przygrzbietową. 
Pióro obosieczne, sztych w linii grzbietu. Na obu 
progach, pod nasadą, trawione, złocone ornamenty, 
charakterystyczne dla głowni z przełomu XVIII 
i XIX wieku. Na płazach, na wysokości zastawy, 
trawione, częściowo złocone dekoracje, na które 
składają się: ukwiecone gałązki roślinne, słońca 
i panoplia. P o c h w a  stalowa, polerowana, 
czerniona. Poszerzony kołnierz z wyprofilowanym 
wlotem dla szabli i uskokiem na obwodzie na wąsy 
jelca. Kołnierz szyjki mocowany w płaszczu pochwy 
na wcisk. Dwie ryfki z ruchomymi koluszkami na 
grzbiecie. Ostroga asymetryczna.
stan zachowania 3+/4/3+

cena wywoławcza: 3 200 zł

110
Miecz, Turcja, XVII/XVIII w.

długość miecza 1027 mm, dł. głowni 885 mm, 
masa miecza 925 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, okucia mosiężne. Jelec 
prosty, krzyżowy, z wąsami i ramionami zwiniętymi 
ku głowni. Ramiona od góry dekorowane kora-
lami i turkusami, podobnie jak obie strony jelca. 
Krawędzie jelca na całym obwodzie obwiedzione 
filigranem. Trzon rękojeści przy jelcu szeroki, 
z gniazdami na górne wąsy. Głowica zagięta pod 
katem prostym i nakryta naparstkiem. Trzon pokryty 

skórą jaszczura, zespolony z trzpieniem dwoma po-
przecznymi nitami, zdobionymi srebrnymi rozetami. 
Trzon wraz z głowicą obwiedziony ozdobną taśmą 
mosiężną. G ł o w n i a  prosta, szeroka (40 mm 
przy nasadzie), obosieczna, w przekroju soczew-
kowym. Po obu stronach płazów, na wysokości 
zastawy, profilowana w trzy wąskie bruzdeczki 
(środkowa dłuższa). Przy końcu bruzd, po obu 
stronach, znaki geometryczne (miecznicze?).
stan zachowania 4/3

cena wywoławcza: 9 000 zł
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Bagnet do karabinu Chassepot, Francja, wz 1866

dł. bagnetu w pochwie 708 mm, dł. bagnetu 
693 mm, masa bagnetu w pochwie 1025 g

R ę k o j e ś ć  mosiężna z wyobloną głowicą 
i piętnastoma obustronnymi, poprzecznymi kar-
bami. Uchwyt mocowany do trzpienia stalowym 
nitem oraz przez zaklepanie trzpienia na głowicy. 
W części grzbietowej prowadnica z zatrzaskiem 
sprężynowym. Jelec stalowy, z przednim ramieniem 
mocno zagiętym ku głowni. Tylne ramię stanowi 
pierścień do wprowadzania lufy karabinu Chassepot 

i innych. Na wewnętrznej stronie jelca bita punca 
odbioru i numerator wojskowy. G ł o w n i a  stalo-
wa typu jatagan, obustronnie profilowana w jedną 
szeroką bruzdę przygrzbietową, sięgającą krótkiego, 
obosiecznego pióra. Sztych przygrzbietowy. Na 
zewnętrznym progu bita sygnatura kontrolera. 
Na grzbiecie napis „y. Funcke &Co Herdecke Janer 
1868”. P o c h w a  stalowa, z numeratorem 
na szyjce. Brak antabki zaczepowej. Pochwa 
zakończona gałką.
stan zachowania 4-/4-/4-

cena wywoławcza: 500 zł

113
Bagnet do karabinu Chessepot, Francja, wz 1866

dł. bagnetu w pochwie 710 mm, dł. głowni 
573 mm, masa bagnetu w pochwie 1000 g

R ę k o j e ś ć  mosiężna z wyobloną głowicą i pięt-
nastoma obustronnymi, poprzecznymi karbami. 
Uchwyt mocowany do trzpienia stalowym nitem 
oraz przez zaklepanie trzpienia na głowicy. W części 
grzbietowej prowadnica z zatrzaskiem sprężyno-
wym. Jelec stalowy z przednim ramieniem mocno 
zagiętym ku głowni. Tylne ramię stanowi pierścień 
do wprowadzenia lufy karabinu Chassepot i innych. 

Na wewnętrznej stronie jelca bite punce odbiorcze 
i numeratory wojskowe. G ł o w n i a  stalowa, 
typu jatagan, obustronnie profilowana w jedną 
szeroką, sięgającą krótkiego obosiecznego pióra, 
bruzdę przygrzbietową,. Szytych przygrzbietowy. 
Na zewnętrznym progu bita sygnatura. Na 
grzbiecie napis „Mre Impale de Mutzig 8cie 1867”. 
P o c h w a  stalowa, z numeratorem na szyjce. 
Brak antabki zaczepowej. Pochwa zakończona 
gałką.
stan zachowania 3/3/3

cena wywoławcza: 500 zł

115
Bagnet do karabinu Lebel, Francja, XIX w.

dł. bagnetu w pochwie 657 mm, dł. głowni 
520 mm, masa bagnetu w pochwie z żabką 685 g

R ę k o j e ś ć  ze stopu metali, z wyobloną 
środkową częścią uchwytu. Jelec stalowy, na 
przednim ramieniu zwiniętym ku głowni wybite: 
punca i numerator wojskowy. Tylne ramię w formie 
wyciętej częściowo tulei do mocowania bagnetu na 
lufie karabinu. Na jelcu i pod przyciskiem zaczepu 

punce odbiorcze. Grzbiet uchwytu z profilowaną 
prowadnicą. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
w przekroju krzyżowa. Na przednim progu, pod 
nasadą, bite punce odbiorcze. P o c h w a  stalowa, 
w formie stożkowej rurki koloru czarnego, zakończo-
na kulką. Poniżej wlotu pierścień z prostokątnym 
zaczepem do mocowania w żabce.
stan zachowania 4/4/4

cena wywoławcza: 750 zł

116
Bagnet typu szpada, Francja,  
wz 1784

dł. bagnetu w pochwie 660 mm, dł. bagnetu 
644 mm, dł. głowni 524 mm
stan zachowania 3/3/3

cena wywoławcza: 600 zł
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122
Sztylet malajski – kris

dł. sztyletu w pochwie 612 mm, dł. szty-
letu 512 mm, dł. głowni 397 mm, szer. 
głowni u nasady 90 mm, gr. grzbietu 
u nasady 11 mm, masa sztyletu 315 g, 
masa sztyletu w pochwie 530 g

G ł o w n i a  płomienista, powstała 
w wyniku skomplikowanego procesu 
metalurgicznego. P o c h w a  drewnia-
na. Uchwyt z kości, subtelnie rzeźbiony.

Pierwsze sztylety pojawiły się na Jawie 
już w XIV w., następnie we wszystkich 
krajach Archipelagu Malajskiego. Kris 
uważany jest za jedną z najbardziej 
oryginalnych broni świata.
stan zachowania 5/5/5

cena wywoławcza: 1 500 zł

124
Toporek bojowy – tabar zin, 
Persja, XVIII/XIX w.

dł. całk. 805 mm, dł. żeleźca 205 mm

Żeleźce kute w bułacie, osadzone na trzonie 
stalowym, okrągłym. Na obu powierzchniach 
dekorowane damaskinażem srebrnym, 
pokrywającym wycięte w stali wzory o mo-
tywach geometryczno-roślinnych. W kilku 
miejscach brak wklepanego, srebrnego 
drutu. Prawdopodobnie brak zwieńczenia 
trzonu przy obuszku. Powierzchnie obuszka 
również dekorowane podobną techniką. 
stan zachowania 3-

cena wywoławcza: 1 400 zł

123
Topór ceremonialny, orientalny, 
XIX w.

dł. całk. 765 mm, dł. żeleźca 215 mm, dł. we-
wnętrznego, czworogrannego szpikulca 398 mm

Żeleźce stalowe w formie półksiężyca, obustronnie 
dekorowane inkrustowanymi srebrem motywami
geometrycznymi i roślinnymi. Po przeciwnej 
stronie kwadratowy obuch zakończony figurką 
słonia. Nad osadą czworoboczny grot. Trzonek 
okrągły, z odkręcanym uchwytem wyposażonym 
w długi szpikulec.
stanu zachowania: 4

cena wywoławcza: 900 zł

117
Kordzik Marynarki Wojennej, 
Polska, wz 1954

dł. kordzika w pochwie 375 mm, dł. kordzika 
348 mm, dł. głowni 233 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, z trzonem z masy 
koloru kości słoniowej, okucia mosiężne. 
Jelec esowaty, z otworem na temblak. Trzon 
ujęty od dołu pierścieniem z przyciskiem 
zatrzasku po stronie wewnętrznej. Głowica od 
góry płaska, zwieńczona nakrętką w formie 
guza i aplikacją orła po stronie zewnętrz-
nej. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
niklowana, obosieczna, prosta, w przekroju 
romboidalna, z ością na całej długości. Na 
zewnętrznym progu bity numer „15650”, 
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 rucho-
mymi koluszkami. Na zewnętrznej stronie 
szyjki osadzona kotwica admiralicji na tle 
Krzyża Grunwaldu. Trzewik pasko ścięty, 
zakończony gałką.
stan zachowania 5/5/5

cena wywoławcza: 500 zł

118
Kordzik bojowy standardowy, 
NSKK – NSDAP, wz 1936

dł. kordzika w pochwie 370 mm, dł. kordzika 
332 mm, dł. głowni 230 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, masa kordzika 230 g, 
masa kordzika w pochwie 445 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, okucia niklowane. 
Trzon drewniany, w środkowej części wyoblo-
ny, z ością na całej długości. Trzon dołem 
osadzony w gnieździe jelca w kształcie łodzi. 
Głowica w podobnym kształcie co jelec, 
z gniazdem na uchwyt, mocowana nakrętką 
na trzpieniu. G ł o w n i a  stalowa, niklowa-
na, obosieczna, z ością na całej długości. Na 
zewnętrznej stronie trawiony napis „Wszystko 
dla Niemiec”, na wewnętrznej znak produ-
centa w owalu „HUGO BERNS/HUBEO/SO-
LINGEN – OHLIGS”. P o c h w a  metalowa, 
pokryta czarnym lakierem, okucia niklowane. 
Szyjka z pogrubionym kołnierzem i trzewik 
ozdobnie wycięte, mocowane dwiema 
śrubkami do płaszcza pochwy. Ruchome 
koluszko do mocowania rapcia. Trzewik 
zakończony spłaszczoną gałką.
stan zachowania 4+/4/4+

cena wywoławcza: 2 000 zł

119
Tasak, Saksonia, poł. XIX w.

dł. tasaka w pochwie 612 mm, dł. tasaka 
532 mm, dł. głowni 412 mm, szer. głowni 
27 mm, gr. grzbietu u nasady 11 mm
stan zachowania 4/3/3

cena wywoławcza: 800 zł

120
Tasak, Niemcy, poł. XIX w.

dł. tasaka w pochwie 628 mm, dł. tasaka 
606 mm, dł. głowni 475 mm, szer. 
głowni u nasady 35 mm, gr. grzbietu 
u nasady 8 mm
stan zachowania 4/4/4

cena wywoławcza: 700 zł

121
Sztylet malajski – kris

dł. sztyletu w pochwie 447 mm, dł. sztyletu 
414 mm, dł. głowni 336 mm, szer. głowni u na-
sady 68 mm, gr. grzbietu u nasady 11 mm, masa 
sztyletu 275 g, masa sztyletu w pochwie 420 g

G ł o w n i a  płomienista powstała w wyniku 
skomplikowanego procesu metalurgicznego. 
P o c h w a  drewniana. Uchwyt z kości, subtelnie 
rzeźbiony.

stan zachowania 5/5/5

cena wywoławcza: 1 300 zł
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125
Żeleźce w typie włóczni, XIX w.

dł. żeleźca 320 mm, dł. grotu 166 mm, 
szer. grotu 32 mm, drzewce współczesne
stan zachowania 3-

cena wywoławcza: 900 zł

126
Broń z grotem liściastym, XIX w.

dł. żeleźca 465 mm, dł. grotu 300 mm, szer. 
grotu 50 mm, dł. mosiężnej okładziny 245 mm

Grot z wyprowadzoną ością, rozszerzający się ku 
sztychowi, osadzony na tulei z dwoma pierścienia-
mi. Typ niejednoznaczny, wzorowany na długim 
nożu. Mosiężna okładzina z 6 pierścieniami.
stan zachowania 3

cena wywoławcza: 900 zł

127
Lanca kawalerii, Prusy, XIX w.

dł. całk. 3200 mm, dł. żeleźca 125 mm

Grot czterogranny, poniżej stalowa kula, pod kulą cztery 
mosiężne uchwyty na proporczyk. Drzewce.
Uchwyt ze sznurowej plecionki, ograniczony na końcach 
dwoma mosiężnymi pierścieniami, z antabką do moco-
wania temblaka w środkowej partii. Tylec zakończony 
tępym stożkiem.
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 8 000 zł

128
Broń plebejska, XIX/XX w.

dł. żeleźca 372 mm, dł. grotu 370 mm,  
szer. grotu 35 mm, rozstaw bocznych haków 
105 mm

Broń wzorowana na żeleźcu partyzany, tzw. „no-
wego modelu”, występującego ok. połowy XVIII w., 
jest naśladowaniem „korseki”. Żeleźce osadzone 
na drzewcu z tego samego okresu, wzmocnione 
żelaznym pierścieniem.
stan zachowania 3

cena wywoławcza: 900 zł

130
Partyzana, Flandria,  
l. 1720–1750

dł. żeleźca 366 mm, dł. z wąsami 600 mm,  
szer. grotu 40 mm, szer. skrzydełek 110 mm

Żeleźce kute, ułamany jeden fragment poniżej 
grota. Elementy dekoracyjne wycinane i kute 
w linie wklęsłe i wypukłe z nerkowatymi ażurami 
u dołu. Grot w kształcie wydłużonego liścia, 
nieznacznie wypukły, ze wzmocnionym końcem 
o zaokrąglonych krawędziach. Grot osadzony 
w tulei. Tuleja z trzema pierścieniami łączy się 
z parą wąsów przymocowanych 6 gwoździami 
z drzewcem. Drzewce oryginalne, fornirowane, 
zakończone przy stopce żelaznym pierścieniem 
wzmacniającym. Obiekt w całości autentyczny.
stan zachowania 3

cena wywoławcza: 1 700 zł

129
Partyzana oficera artylerii, 
Austria, ok. 1700 r.

dł. żeleźca 260 mm, dł. z wąsami 480 mm, 
szer. grotu 40 mm, szer. skrzydełek 110 mm

Przez całą długość żeleźca biegnie wyrazista ość. 
Ostre zakończenie grota pogrubione, skrzydełka 
z wycinanymi, kutymi krawędziami. Na całych 
płaszczyznach rytowana dekoracja w postaci 
panoplii. W części centralnej dwugłowy orzeł pod 
koroną: po jednej stronie rozbudowana „róża” z lu-
fami dział, po drugiej stronie ręka wyłaniająca się 
z obłoku, dzierżąca szablę. Grot osadzony na tulei 
z trzema wyraźnymi, sfazowanymi pierścieniami. 
Poniżej tulei para wąsów umocowana na współ-
czesnym drzewcu czterema małymi gwoździami. 
Obiekt w części żeleźca autentyczny.
stan zachowania 3+

cena wywoławcza: 3 200 zł
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131
Pistolet skałkowy podróżny, Francja, XVIII w.

dł. całk. 185 mm, masa 290 g, kaliber 12 mm

L u f a  stalowa, w części dennej ośmiogranna, 
u wylotu pogrubiona kolistym pierścieniem. 
Mocowana do osady śrubą na warkoczu oraz 
przetyczką do łoża. Z a m e k  skałkowy. Płyta 
osadzona w wydrążonym gnieździe. Kontrblacha 

– ozdobnie wycięta listwą stalową. Gniazdo języka 
spustowego osłonięte listwą, całość kabłąkiem 
z długimi wąsami. O s a d a  z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże z wydrążonym kanałem 
na pobojczyk. Kulista głowica nakryta stalowym 
kapturkiem z długimi wąsami.
stan zachowania 3/3/3

cena wywoławcza: 900 zł

133
Pistolet kapiszonowy, Niemcy, poł. XIX w.

dł. całk. 368 mm, masa 915 g, kaliber 13 mm

L u f a  stalowa, dziwerowana, ośmiogranna, 
mocowana do osady przetyczką na łożu i śrubą 
na warkoczu, lekko zwężająca się ku wylotowi. 
Na grzbiecie osadzona srebrna muszka, nad 
komorą regulowana szczerbinka. W środkowej 
części inkrustowana złotem sygnatura „J. ADAM 
KUCHENREUTER IN REGENSBURG”. Części 
denne dekorowane rytowanym ornamentem 
roślinnym. Z a m e k  kapiszonowy, przedniosprę-
żynowy. Płyta zamka wpuszczona w drewno łoża. 
Na płycie dźwigienka bezpiecznika, podpierająca 

kurek. Esowaty kurek, blacha, kontrblacha, kabłąk, 
przedni wąs kabłąka i kapturek głowicy bogato ry-
towane motywami roślinnymi. Mechanizm zamka 
sprawny. O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego 
kawałka drewna orzechowego. Łoże sięga połowy 
długości lufy. Po bokach łoża srebrne okucia szcze-
lin na blokującą lufę przetyczkę. Kolba wygięta 
w dół, rozszerzona przy głowicy. Szyjka ukośnie 
nacinana w drobną krateczkę, z owalną, srebrną 
plakietką na grzbiecie. Części osady dekorowane 
płaskorzeźbionym motywem akantu.
stan zachowania 4+/4+/4+

cena wywoławcza: 3 600 zł

132
Pistolet kapiszonowy podróżny, Belgia, 1 poł. XIX w.

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

L u f a  stalowa, dziwerowana, wkręcana do 
komory zamka. Sygnowana w części dennej „E/29” 
w owalu i gwiazdką. Z a m e k  kapiszonowy, 
skrzynkowy. Język spustowy w grubości dolnej 
ścianki, automatycznie wysuwający się przy napi-
naniu kurka. Skrzynka mocowana do kolby śrubami 

na górnym i dolnym warkoczu. Płaszczyzny komory 
dekorowane grawerowanym motywem roślinnym. 
Mechanizm zamka sprawny. K o l b a  drewniana, 
gładka, owalnie zakończona głowicą, nakryta 
srebrnym kapturkiem. Na grzbiecie szyjki owalna, 
srebrna tarczka.
stan zachowania 3/3/3

cena wywoławcza: 900 zł

134
Para pistoletów pojedynkowych, Francja, poł. XIX w.

dł. całk. 407 mm, masa pary 2055 g, kaliber 
7,5 mm

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 czę-
ści środkowej inkrustowana złotem sygnatura „F.P. 
Manson a Paris”. W części dennej inkrustowane 
złotem cyfra „1” dla pierwszego pistoletu i „2” dla 
drugiego. Z a m e k  kapiszonowy i przedniosprę-
żynowy. Płyta zamka wpuszczona w gniazdo łoża. 

Esowaty korek, blacha zamka, kabłąk, przedni wąs 
kabłąka i głowica kolby 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 lufy zawleczkę. Kolba 
łagodnie wygięta w dół, zakończona owalną, me-
talową głowicą, żłobiona wzdłużnie. Na wysokości 
warkocza lufy oba pistolety mają wytłoczony numer 
„328”.
stan zachowania 4/4+/4+

cena wywoławcza: 7 500 zł
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135
Kurtka battle dress i beret 
starszego szeregowego 1 Dywizji 
Pancernej

K u r t k a  wykonana z sukna, zapinana na trzy 
guziki z tworzywa, oraz dodatkowe dwa jako imi-
tacja. Na kołnierzu naszyte proporczyki sukienne 
I D. Panc. Na lewym naramienniku obszycie 
z czarnego sukna i taśma dystynkcyjna st. szere-
gowca. Na obu rękawach naszywki „POLAND”, 
haftowane srebrnym bajorkiem na czerwonej 
podkładce. Poniżej, na lewym rękawie, emblemat 
1. D. Panc. (haftowany bajorkiem). Przez lewe 
ramię przewieszony czarny sznur bawełniany. Nad 
lewą kieszenią baretka brytyjskiego odznaczenia. 
Wewnątrz, na lewej kieszeni, przyszyta nieczytelna 
metka producenta. Przy bluzie pas główny parcia-
ny. B e r e t  filcowy, czarny, z naszytym orłem 
haftowanym maszynowo na czarnej podkładce. 
Obok orła dystynkcja metalowa w kształcie belki na 
nakrętkę. Wewnątrz beretu sygnatura producenta 
i data.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 3 600 zł

136
Kurtka battle dress kaprala  
1 Dywizji Pancernej

Wykonana z sukna koloru khaki, zapinana na trzy 
zielone guziki z tworzywa. Na kołnierzu naszyte 
proporczyki sukienne czarno-pomarańczowe na 
sukiennej, zielonej podkładce. Naramienniki za-
pinane na guziki z tworzywa. Prawy naramiennik 
obszyty czarnym suknem. Dystynkcje z taśmy 
metalicznej (w dwóch rodzajach), obwiedzionej 
amarantową żyłką. Kieszenie naszyte, zapinane 
na takie same guziki. Na obu rękawach sukienne 
naszywki „POLAND”. Na lewym rękawie przy-
szyta odznaka 1DP. Kurtka w stanie zapinana 
na metalowe zapięcie. Podszewka bawełniana, 
piaskowa, z pieczątkami odbioru oraz metką 
producenta.
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 2 600 zł

137
Mundur plutonowego Oddziału 
Topograficznego 2 DSP,  
Francja, 1940 r.

F u r a ż e r k a  wykonana z tkaniny wełnianej 
koloru khaki. Z przodu nałożony metalowy orzeł 
DSP. Po lewej stronie przyszyta dystynkcja pluto-
nowego ze srebrnej taśmy. Brak podszewki. Potnik 
bawełniany jasnobrązowy. K u r t k a  z tkaniny 
wełnianej koloru khaki, zapinana na cztery guziki 
mundurowe z orłem wz 27. Na kołnierzu naszywki 
oddziału topograficznego wykonane z sukna. Na 
naramiennikach dystynkcje z taśmy metalowej 
francuskiej. Górne kieszenie kurtki zapinane 
na małe guziki metalowe z orłem. Na lewej 
kieszeni odznaki DSP. Dolne kieszenie zapinane 
na duże guziki mundurowe z orłem. Podszewka 
bawełniana kremowa. Ciekawostką jest medalik 
z Matką Boską, przyszyty pod lewym dołem 
wyłogu. S p o d n i e  typu bryczesy, z tkaniny 
wełnianej koloru khaki. Nogawki ściągane za 
pomocą sznurowadeł. Guziki metalowe z napisem 
„EQUIPMENTS MILITARE”. Wewnątr, z na białej 
podszewce, pieczątki odbioru i producenta.
stan zachowania 4+

cena wywoławcza: 6 500 zł
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138
Czapka – Schirmmütze pruskiej 
Landwehry, pocz. XIX w.

Denko okrągłe z sukna granatowego, otok z sukna 
czerwonego, wypustki z sukna białego. Wewnątrz 
brązowy, usztywniony, lakierowany potnik. 
Podszewka bawełniana, jasnobrązowa, z nazwą 
producenta w kolorze srebrnym oraz sygnatura 
atramentowa właściciela. Na otoku nałożona rozeta 
metalowa z krzyżem, na nim napis „Got Konig 
Vaterland 1813”. Daszek fibrowy czarny, od spodu 
jasnobrązowy.
stan zachowania 4+

cena wywoławcza: 1 100 zł

139
Czapka kolejarza, Niemcy,  
III Rzesza

Denko okrągłe, wykonane z sukna granatowego. 
Kwarty zszyte w czterech miejscach. Daszek 
czarny, fibrowy. Podpinka z metalowego bajorka 
plecionego. Od czoła nałożony orzeł państwowy. 
Wypustka sukienna czerwona. Otok z kolorze 
czarnym, aksamitnym, obwiedziony górną i dolną 
wypustką. Na otoku nałożona rozeta metalowa, 
tzw. bączek czerwono-srebrno-czarny. Brak 
potnika. Podszewka bawełniana, kremowa, ze 
śladami zużycia.
stan zachowania 3-

cena wywoławcza: 500 zł

140
Kurtka-attila Westfalskiego 
Regimentu Huzarów nr 8  
cara Mikołaja II, wz 1853

Wykonana z sukna koloru granatowego, zapinana na 
pięć guzików podłużnych, metalowych, srebrzonych. 
Obszyta galonem bawełnianym, białym. Z przodu 
pięć poziomych szamerunków, zdobionych na 
brzegach metalowymi rozetami wz 1868. Tył kurtki 
z rozporkiem i szamerunkami, podobnie jak oba 
mankiety. Naramienniki uszyte z bawełnianej taśmy 
przymocowane guzikami metalowymi z cyfrą „1” 
(oznaczenie szwadronu). Brak oznaczenia pułku – 
cyfry „8”. Kołnierz stojący, zapinany na haftki (jednej 
brak). Podszewka bawełniana, czarna.
stan zachowania 3

cena wywoławcza: 1 500 zł

141
Para patek żandarmerii  
na kołnierz munduru 
Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej

cena wywoławcza: 900 zł

143
Furażerka majora  
PSZ na Zachodzie

Wykonana z tkaniny wełnianej koloru khaki. 
Zapinana z przodu na dwa małe, metalowe guziki 
z orłem wz 27. Nad nimi orzeł PSZ metalowy, 
przymocowany na nakrętkę. Po lewej stronie 
przyszyte metalowe dwie belki oraz nałożona na 
wąsy gwiazda. Podszewka przykryta brązową 
ceratą. Potnik z brązowego aksamitu. Pod ceratą 
nieczytelna metka producenta.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 1 400 zł

142
Haftowany orzeł na rogatywkę 
polową, wz. 1937

cena wywoławcza: 400 zł
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145
Hełm, Francja, wz 26

Wykonany z jednego kawałka blachy stalowej 
o gr. 7 mm, złożony z czerepu, charaktery-

stycznego grzebienia, daszka przedniego oraz 
daszka tylnego. Grzebień przymocowany nitami. 

Wewnątrz fasunek wykonany ze skóry.  
Nad przednim daszkiem umieszczony  

emblemat – gorejący granat.
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 500 zł

146
Szyszak typu pappenheimer,  
Europa Zachodnia, XIX w.

blacha stalowa; wys. ok. 30 cm
stan zachowania 3, brak jednego policzka

cena wywoławcza: 1 300 zł

148
Ryngraf oficerski,  

Polska, XIX w.

mosiądz, prawdopodobnie srebro;  
wym. 9 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

147
Para karwaszy,  
Polska, XVII/XVIII w.

blacha stalowa, blacha mosiężna; dł. całk. 32 cm, 
dł. bransolety 13,5 cm, szer. maks. 11,5 cm

Łyżka zakończona łukowato, bransoleta wypukła 
z wydatna ością. Oba elementy zespolone 
zawiasami na nitach. Przynitowane również ele-
menty zapięcia – dwie sprzączki i dwa prostokątne 
zaczepy. Krawędzie łyżki i bransolety zdobione 
blachami mosiężnymi wycinanymi w półkoliste 
zęby w górnej części łyżki i obu krótszych bokach 
bransolety w kształt ostrego grzbietu. Listwy te 
zdobione są puncowanym deseniem, utworzonym 
z drobnych kółek, charakterystycznych dla podob-
nych wyrobów z końca XVII w. i początku XVIII w.
Prezentowane karwasze są pięknym i niezwykle 
rzadkim elementem zbroi husarskiej. Pochodzą 
z kolekcji Feliksa Ścibały.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 17 000 zł

144
Kask tropikalny  
Deutsche Afrika Korps

Wersja z filcu prasowanego, ciemnozielonego, 
ślady po mocowaniu metalowych tarczek. We-
wnątrz sygnowany, pod kominkiem napis „DRGM”, 
zachowana podpinka; dł. 36 cm
stan zachowania 4-, ślady zużycia

cena wywoławcza: 1 200 zł
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149
Temblak podoficerski, 
wz. 1917

bawełniany, chwast zamknięty

cena wywoławcza: 3 600 zł

150
Temblak polowy, 
Polska, wz 1919

skóra, dł. pętli złożonej 40 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

151
Zestaw 6 naramienników

Francja, XIX/XX w.

cena wywoławcza: 2 600 zł

153
Prochownica, Francja, XIX w.

mosiądz

cena wywoławcza: 400 zł

155
Luneta snajperska

stal, mosiądz; dł. 282 mm

Na osłonie grawerowana litera „C”, poniżej 
„D.R.G.M./Dr. W. GERARD/OPTICHE ANSTALT/
CHARLOTTENBURG”. Na grzbiecie lunety, na 
podstawie przyrządu ustawczego, wybity numer 
„9230”. Na przedniej podstawie mocującej lunetę 
z lufą wybity znak. Oryginalne, skórzane etui.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 1 300 zł

154
Trąbka sygnałowa

biały metal, mosiądz, dł. 30 cm,  
śred. czary 11,3 cm
U wylotu czary wytłoczony orzeł pruski w owalu. 
Poniżej sygnatura „M. GOEFEL/KIEL”
stan zachowania liczne, niewielkie wgniecenia  
na całej długości tuby

cena wywoławcza: 250 zł

152
Prochownica indoperska,  
XVIII/XIX w.

mosiądz; dł. 16 cm
Prochownica mosiężna w kształcie łabędzia, pokry-
ta w całości grawerowaną dekoracją w postaci wici 
roślinnej i palmet. Przycisk dozownika zwalniający 
zatyczkę sprężynową wraz z zaczepem do paska.
stan zachowania 4+

cena wywoławcza: 700 zł
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158
Order Polonia Restituta V klasy, 
1918 r.

brąz, złocenia, emalia biała, czerwona, niebieska

cena wywoławcza: 650 zł

157
Order Polonia Restituta IV klasy, 1918 r.

brąz, złocenia, emalia biała, czerwona, niebieska

cena wywoławcza: 350 zł

159
Pierwszy wzór Krzyża Walecznych, 
wrzesień 1920 r.

A. Różycki, Warszawa; miedź

Różnice w porównaniu do ustawowego wzoru:
1. blacha miedziana, a nie brąz
2. wieniec laurowo-dębowy, a nie laurowy
3. numer kolejny wybito wklęsło nad mieczem
4. brak daty 1920 na dolnym ramieniu
5. brak pionowych linii w polu tarczy
6. litera „A” bez złamanej poprzeczki

cena wywoławcza: 2 400 zł

156
Order Polonia Restituta IV klasy, 
1944 r.

brąz, złocenia, emalia biała, czerwona i niebieska;

cena wywoławcza: 100 zł

160
Order Virtuti Militari III klasy

oryginalna wstążka

cena wywoławcza: 4 000 zł

161
Order Virtuti Militari V klasy

II RP, numerowany, oryginalna wstążka, książeczka 
potwierdzająca nadanie sierż. Józefowi Kamińskie-
mu z 8 Pułku Piechoty Legionów

cena wywoławcza: 7 000 zł

162
Gwiazda Orderu Odrodzenia 

Polski, l. 1945–1947

nakrętka z numerem i inicjałem odznaczonego

cena wywoławcza: 1 000 zł
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165
Odznaka komendancka 
Przysposobienia Wojskowego

metal, biała emalia;  
wykonanie grawerskie po 1945 r.

cena wywoławcza: 350 zł

164
Krzyż Obrony Lwowa

cena wywoławcza: 400 zł

166
Odznaka komendancka 
Przysposobienia Wojskowego

metal, biała emalia

cena wywoławcza: 400 zł

163
Krzyż Legionowy – wytwór 
fantazyjny

mosiądz, emalia biała i czerwona; brak nakrętki

cena wywoławcza: 1 300 zł

169
Obrona Lwowa, krzyż 
pamiątkowy Wybuch Amunicji 
na Dworcu Czerniowieckim

cena wywoławcza: 600 zł

168
Odznaka Junackie Hufce Pracy

koluszko z łańcuszkiem dodane

cena wywoławcza: 200 zł

170
Srebrny Krzyż Zasługi Armii 
Polskiej z Ameryki

oryginalna wstążka

cena wywoławcza: 400 zł

167
Krzyż Niepodległości z miniaturą

metal, złocenia, czarna emalia

Na poziomych ramionach krzyża napis: „BOJOW-
NIKOM NIEPODLEGŁOŚCI”. Na skrzyżowaniu 
ramion kwadratowa tarczka z wizerunkiem orła.

cena wywoławcza: 350 zł
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174
Odznaka Byłych Legionistów 
Polskich we Lwowie

mosiądz

cena wywoławcza: 500 zł

172
Orzeł na furażerkę

2 RP produkcji zakładów Jabłoński Poznań

cena wywoławcza: 200 zł

173
Znaczek „X Rocznica  
Obrony Lwowa”

tombak

cena wywoławcza: 400 zł

175
Odznaka absolwenta Szkoły 
Podchorążych Piechoty

cena wywoławcza: 800 zł

171
Orzeł na furażerkę

2 RP produkcji zakładów Jabłoński Poznań

cena wywoławcza: 200 zł

176
Odznaka Pamiątkowa  
STYR-HORYŃ-SŁUCZ-1919

mosiądz

cena wywoławcza: 600 zł

180
Plakieta Wolnego Miasta Gdańska

mosiądz, emalia

Plakieta upamiętniająca 2 Międzynarodowy Rajd Policyjny 
w Gdańsku w 1931 roku. Na awersie wycinek panoramy miasta, 
pod nią napis „2 INTERNATIONALE/POLIZE.STERNFAHRT/
DANZIG 31”. Po obu stronach herbu Gdańska napis „M. S. A. 
SPORTV. SCHUTZ.” oraz „POLIZEI DANZIG e. V.”

cena wywoławcza: 500 zł

178
Medal – Powszechny  
Spis Ludności, 1931 r.

srebro

cena wywoławcza: 400 zł

179
Odznaka państwowa sportowa

mosiądz, emalia biała i czerwona
Stylizowany orzeł między literami „POS”. Całość 
wsparta na wieńcu laurowym. Na rewersie litery 
„PUWF/928–31”. U dołu „A. Nagalski – War-
szawa”.

cena wywoławcza: 200 zł

177
Medal – Powszechny  
Spis Ludności, 1931 r.

brąz

cena wywoławcza: 350 zł

181
Odznaka U Boot Kriegsabzeichen

dla załóg okrętów podwodnych

cena wywoławcza: 600 zł
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182
Sygnet Marynarki Wojennej, USA

złoto pr. 0,585, szafir syntetyczny, masa 28 g

Kamień osadzony w owalnym, stożkowatym koszu z napisem 
„UNITED STATES NAVY”, flankowany gwiazdami pięcioramiennymi. 
Na obrączce przedstawiona kotwica na tarczy kompasu, po stronie 
przeciwnej dekoracja roślinna na takim samym tle. Wewnątrz obrączki 
wytłoczone: „C ART CARVED 14 KT” oraz „Eugene May”.
Eugene May (28.06.1902–27.08.1989) ukończył Akademię Mary-
narki Wojennej Stanów Zjednoczonych. W czasie II wojny światowej 
uczestniczył w siedmiu głównych kampaniach na południowym 
i środkowym Pacyfiku. Po 30 latach służby w stopniu RADM (kontr-
admirała) odszedł z Marynarki Wojennej.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 10 000 zł

183
Sygnet pamiątkowy

srebro, onyks
Sygnet należał do lotnika 307 Dywizjonu 

Lwowskich Puchaczy, mjr pil. Maksymiliana 
Lewandowskiego (1909–1990), współuczestnika 

pierwszych zestrzeleń dywizjonu w marcu 1941 r., 
od 08.11.1943 r. dowódcy Lwowskich Puchaczy. 

Podarowany przez kolegów z dywizjonu.
Na obrączce grawerowana inskrypcja: 307 

Dywizjon Myśliwski Nocny/”Lwowskich Puchaczy”/
Royal Air Force/Maksymilian Lewandowski

cena wywoławcza: 500 zł

184
Zestaw 4 sygnetów 
patriotycznych

złoto, srebro, masa łączna 65 g, 
emalia czerwona i czarna
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 1 200 zł

186
Bransoletka patriotyczna

metal biały, m. 20,46 g, inskrypcja „2-gi POLSKI KORPUS/M. CASSINO-18-V-1944”

cena wywoławcza: 850 zł

185
Zestaw 6 sygnetów herbowych

srebro pr. 0,800 i 0,925, masa łącznie ok. 65 g
herby Topór, Leliwa, Strzała

cena wywoławcza: 2 000 zł
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187
Sygnet z herbem Prawdzic

złoto pr. 3, srebro, karneol, masa 7 g

cena wywoławcza: 600 zł

189
Sygnet z herbem Prawdzic

złoto pr. 0,585, karneol, masa 5,3 g

cena wywoławcza: 2 000 zł

192
Sygnet z herbem Szreniawa

złoto pr. 0,585, karneol, masa 9,2 g

cena wywoławcza: 3 400 zł

188
Sygnet herbowy

złoto pr. 0,585, karneol, masa 7,4 g

cena wywoławcza: 2 400 zł

190
Pierścionek pamiątkowy  

z lat 1914–1916

srebro pr. 0,800

cena wywoławcza: 700 zł

191
Sygnet z herbem Lubicz

złoto pr. 0,585, karneol, masa 6,1 g

cena wywoławcza: 2 200 zł

193
Zegarek kieszonkowy

1 poł. XX w.

metal, półperełki; śred. tarczy 4,7 cm, dewizka 
z symbolem Powstania Styczniowego 

cena wywoławcza: 1 000 zł
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194
Miniatura 
z wizerunkiem 
Napoleona, XX w.

druk podmalowany, papier; 
wym. 9 × 7 cm

cena wywoławcza: 300 zł

195
Plakieta z wizerunkiem 

Tadeusza Kościuszki

porcelana; wym. 9 × 7 cm
fabryka Stanisława Wysockiego 

w Warszawie

cena wywoławcza: 400 zł

198
Artysta nieokreślony 
(kon. XVIII w.)

Portret Tadeusza Kościuszki

gwasz en grisaille, kość; wym. 34 × 26 mm
Portret przedstawia Tadeusza Kościuszkę ujętego 
w popiersiu, z lewego profilu, w cywilnym ubraniu. 
Miniatura jest wyjątkowa ze względu na wczesny 
czas powstania oraz jej prywatny charakter. Nie 
można wykluczyć, że jest dziełem Jana Rustema, 
autora wielu wizerunków naczelnika, wykazują-
cych bliskie analogie z pastelem prezentowanym 
na aukcji (por. miniatury ze zbiorów Zamku 
Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego 
w Warszawie z 1794 r.).

cena wywoławcza: 12 000 zł

199
Tacka z portretem  
Marszałka Józefa Piłsudskiego

plater; wym. 16 × 21 cm

cena wywoławcza: 400 zł

196
Papierośnica  
z popiersiem Wilhelma II

metal; wym. 8,7 × 7,8 cm

cena wywoławcza: 400 zł

197
Papierośnica RAF 

l. 1939–1945 

metal srebrzony, emalia;  
wym. 8 × 11 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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200
Kompozycja patriotyczna 

„Boże Zbaw Polskę”

drewno, papier, tkanina; wym. ramki 
24 × 16 cm

W zwieńczeniu ramki symbole wiary, 
nadziei i miłości.

cena wywoławcza: 450 zł

201
Matka Boska Częstochowska – 
Regina Poloniae 1655–1920

olej, drewno, złocenia; wym. 17 × 12 cm 
w świetle oprawy
Patriotyk odwołujący się do Potopu Szwedzkiego 
w 1655 r. oraz Cudu nad Wisłą w 1920 r.

cena wywoławcza: 750 zł

202
Kompozycja patriotyczna

2 poł. XIX w.
litografia barwna naklejona na tkaninę; 

wym. 42 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

203
Kaplerz patriotyczny, 2 poł. XIX w,

mosiądz; wym. 10 × 8,3 cm
Na awersie wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
częściowo malowany, na rewersie grawerowany orzeł 
w koronie, krzyż z datą „1863” i napisem „Ojczyzny 
Wolność Racz Nam Wrócić Panie”

cena wywoławcza: 600 zł

204
Kaplerz patriotyczny 

2 poł. XIX w.

blacha miedziana, częściowo 
malowana;  

wym. 11 × 9 cm

cena wywoławcza: 700 zł

205
Ryngraf, 2 poł. XX w.

biały metal; wym. 26 × 20 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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206
Plakieta z wizerunkiem  
Marszałka Józefa Piłsudskiego

mosiądz patynowany; śred. 26,5 cm
Wizerunek z profilu otoczony napisem „JÓZEF 
PIŁSUDSKI MARSZAŁEK”. U dołu na rancie 
sygnatura „J. AUMILLER”. Na odwrocie inskrypcja 
„NAKŁADEM/TOWARZYSTWA POPIERANIA/
WYTWÓRCZOŚCI POLSKIEJ/W WARSZAWIE”. 
Na obrzeżu wybity znak Mennicy Państwowej.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 1 400 zł

207
Medalion z wizerunkiem 

księcia Józefa 
Poniatowskiego, 1 poł. XX w.

proj. Wojciech Święcki
mosiądz; śred. 15 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

208
Medalion z wizerunkiem Tadeusza 
Kościuszki, l. 1858–1881

proj. Jean David d`Angers według sztychu  
Władysława Oleszczyńskiego
brąz patynowany; śred. 16 cm
sygn.: ODLEW FAB. MINTERA, PJ. DAVID
Medalion odlany w różnych wielkościach  
przez Fabrykę K. J. Mintera w Warszawie.

cena wywoławcza: 1 000 zł

209
Plakieta z wizerunkiem księcia 
Józefa Poniatowskiego, XX w.

odlew żeliwny; wym. 17 × 12,5 mm

cena wywoławcza: 500 zł

211
Medal pamiątkowy

srebro; śred. 4 cm
na awersie zwieńczony koroną napis: 

„STANISŁAW/AUGUST/KRÓL”, na rewersie: „ZA/
DOSŁUŻONE/WCIĄŻ 18 LAT/W JEDNYMŻE/

CORPU/SIE”
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 2 400 zł

210
Miniatura tablicy pamiątkowej, 
po 1979 r.

proj. Teodor Kawecki; wykonana w ilości 10 
sztuk na zlecenie kombatantów 9 Pułku Uła-
nów Małopolskich do kościoła św. Antoniego 
w Warszawie, gdzie ukryto sztandar po kampanii 
wrześniowej 1939 r.
mosiądz patynowany; wym. 20 × 14,8 cm
lit.: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 
Oddział w Gdańsku, Zeszyty Numizmatyczne, 
nr 136, s. 32

cena wywoławcza: 400 zł
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214
Lampa z figurą Napoleona 

przy stoliku, XX w.

brąz, kamień; wys. ok. 19 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

215
Popiersie Napoleona

brąz patynowany; wys. całk. 34 cm, cokół  
marmurowy; wym. 7 × 9 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

216
Popiersie Napoleona

według Antonia Canovy
Królewska Fabryka Porcelany, Berlin, pocz. XX w.
biskwit; wys. 24,3 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

212
Figura Napoleona

mosiądz; wys. całk. 12,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

213
Figura Napoleona

brąz, podstawa marmurowa; 
od frontu inskrypcja: „IL SUT 
VIVRE EN HEROS/ET MOURIER 
EN GRAND HOMME/5 MAI 
1821”; wys. całk. 36,5 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł



103102 sopocki dom aukcyjny aukcja miLiTaRiÓW /8

218
Figura mężczyzny
Bracia Łopieńscy, Warszawa, l. 30. XX w.

brąz odlewany, cyzelowany, patynowany, na podstawie 
znak wytwórcy oraz grawerowana inskrypcja: Nagroda 
Przechodnia/Ministra Opieki Społecznej za I miejsce w 
zawodach plutonów łączności; wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

217
Grupa figuralna

1 ćw. XX w.

mosiądz, odlew; wys. 57 cm

Figura składająca się z dwóch postaci 
beduinów - jednego na wielbłądzie, 

drugiego opartego o pień palmy.  
Na podstawie grawerowana dedykacja 
"P.PŁK. STEFANOWI/DRAPIŃSKIEMU/

OD KORPUSU OFICERÓW/1. 
P.A.PL./30 VIII 1927 R"

stan zachowania 3,  
brak kilku liści palmowych

cena wywoławcza: 4 400 zł

219
Głowica sztandaru, Polska, 
l. 1918–1939

mosiądz srebrzony; wys. całk. 20,7 cm, 
wym. puszki 5 × 10 × 4 cm

Głowica przedstawia orła w koronie zamknię-
tej, z uniesionymi skrzydłami, siedzącego na 
podstawie (puszce) – prostopadłościennym 
cokole. Po roku 1918 w odrodzonym Wojsku 
Polskim ujednolicono wzory sztandarów 
przepisami z 1919 i 1927 r. Na przedniej 
ścianie cokołu umieszczano numer pułku. 
Prezentowana na aukcji głowica pozbawiona 
jest numeru. Widoczne ślady jej mocowania.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 16 000 zł

220
Szarża księcia Józefa 

Poniatowskiego, przed 1939 r.

rzeźba gabinetowa wykonana według XIX-
-wiecznego modelu umieszczonego na słynnej 

„Kasetce Poniatowskiego” Kurzawy; metal 
srebrzony, podstawa z marmuru;  

wys. całk. 17 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
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225
Figura plutonowego

Warszawa, 1934 r.

stop metali patynowany na zielono; 
wys. całk. 47 cm

Na podstawie inskrypcja: „Nagroda 
Tow. Z. I. W-wa Praga/dla najlepszego 

zespołu w strzelaniu/w konkurencji 
Bzd. 21./30 VI-1VII 34”

stan zachowania 4

cena wywoławcza: 2 200 zł

224
Figura żołnierza na warcie
Kalisz, 1938 r.

drewno; wys. całk. 42 cm, sygn. na odwrocie: DTZ
Na kwadratowej podstawie z przodu mosiężna ta-
bliczka z napisem „Naczelnemu Dowódcy/płk. dypl. 
Jarosławowi Okulicz-Kozaryn/w dniu pożegnania 
z pułkiem/Kalisz, 19 X 1938”. Całość obwiedziona po 
bokach i na dole wstęgą z napisem „Kadra Oficerska 
i Żołnierze 29. Pułku Strzel. Kaniowskich”. Na obu 
bokach podstawy mosiężne tabliczki z numerem „29” 
w otoku z liści laurowych.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 1 200 zł

222
Figura muszkietera

brąz, sygn. na podstawie: Brasson
na cokole: UN. SOUDARD. LOUIS. XIII.; 

wys. 18 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

221
Para figur – kusznik 
i rycerz

brąz, kamień;  
wys. całk. ok. 33 cm/każda

cena wywoławcza: 5 000 zł

223
Figura Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, l. 20.-30. XX w.

brąz patynowany; wys. całk. 27 cm,  
podstawa marmur, wym. 7 × 8,5 cm

Na postumencie słabo czytelny napis „1-szy 
MARSZAŁEK/POLSKI/JÓZEF PIŁSUDSKI” oraz 

na odwrocie „nr 222”
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 2 400 zł
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231
Dzbanek do kawy 

Ćmielów

porcelana biała, złocenia, 
dekoracja w postaci orła polskiego 

i czerwonego pasa, na spodzie 
znak wytwórni; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł

228
Pamiątkowy talerz regimentowy
Miśnia, l. 1920–1934

porcelana malowana podszkliwnie kobaltem; 
śred. 25,5 cm
W lustrze, w otoczeniu wieńca z liści 
laurowych, monogram wiązany po koroną. 
U dołu napis „2.K.S.HUS.RGT.NR 19” 
(2 Saksoński Regiment Huzarów nr 19, 
utworzony w 1791 r.).
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 350 zł

229
Talerzyk pamiątkowy

alpaka; śred. 18 cm
na kołnierzu dedykacja 

„1.4.1904 Kancelaria Główna 
D.K.P. Gdańsk 1.4.1929”

stan zachowania 5

cena wywoławcza: 500 zł

230
Zestaw do kawy dla 6 osób
Porcelana Śląska, Katowice, XX w.

w zestawie: mlecznik, cukiernica, 
6 filiżanek, 6 spodków; porcelana biała, 
złocenia, dekoracja w postaci orła pol-
skiego, na spodzie w medalionie „BGH” 
oraz na 2 sztukach dodatkowo „Studio 
Design Collection/of Porcelana Slaska 
Ltd./Excusively for/Ministry of Foregin 
Affairs/Poland”; wys. filiżanki 6 cm

cena wywoławcza: 500 zł

232
Zestaw do likieru   

dla 6 osób
Limoges, XX w.

porcelana, złocenia; karafka w formie 
książki z przedstawieniem Napoleona, 

kieliszki dekorowane scenami 
batalistycznymi; sygn. Limoge;  

wys. karafki 17,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

233
Zestaw na biurko, Francja, 
l. 30. XX w.

naśladownictwo wyrobów manufaktury w Sèvres
porcelana biała, dekoracja kalkomanią w postaci 
różyczek oraz scen z życia Napoleona I; w zestawie: 
puzderko owalne z przykrywą, dł. 10,5 cm, puz-
derko okrągłe z przykrywą, śr. 7,3 cm, kałamarz, 
wys. 7 cm, tacka owalna dł. 13 cm
stan zachowania 4+

cena wywoławcza: 400 zł

226
Para talerzyków  
z herbem Dołęga
Ćmielów

porcelana biała, złocenia; śred. 16,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

227
Filiżanka  

z herbem Dołęga
Ćmielów

porcelana biała, złocenia, 
wys. 6 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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234
John Carry

Poland shewing 
the Claims  

of Austria, Russia 
& Prussia

Mapa ziem Rzeczpospo-
litej, odnosząca się do 

pierwszego rozbioru, wyd. 
John Fielding, Londyn, 

1782
miedzioryt, papier; 

wym. 20,5 × 28,8 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 
300 zł

235
Carte des partages 
de la Pologne  
en 1772, 1793  
et 1795

Mapa ziem polskich, wyd. 
G. Wilhelm Haas, po 1795 r.
miedzioryt kolorowany, papier; 
wym. 26 × 30 cm

cena wywoławcza: 300 zł

237
Jan Chełmiński 
(1851–1925)

L`Armée du Duché  
de Varsovie

Armia Księstwa Warszawskiego, wyd. 
J. Leroy et Cie, Paryż 1913, nakład 300 
egz., edycja z 48 barwnymi planszami, 
314 stron, oprawa miękka, papier 
czerpany Arches; wym. 39 × 29 cm
Jan Chełmiński namalował na zamó-
wienie wydawcy 48 obrazów olejnych, 
przedstawiających umundurowanie 
oficerów i żołnierzy Armii Królestwa 
Warszawskiego. Na 8 planszach czarno-
-białych i 2 barwnych portrety najwybit-
niejszych dowódców wojska polskiego 
z epoki napoleońskiej oraz sztandary 
i orły sztandarowe. Test w języku 
francuskim, autorstwa A. M. Malibrana, 
dotyczy dziejów różnych formacji wojska 
polskiego po upadku Rzeczpospolitej.
stan zachowania 5-

cena wywoławcza: 3 000 zł

236
John Speed, Dirck Grijp

A Newe Mape of Poland

Mapa Polski z z 1626 r., stan pierwszy,  
wyd. George Humble, Londyn, 1626

miedzioryt kolorowany, 41 × 53 cm w świetle oprawy
stan zachowania dobry +, ucięty dolny margines

cena wywoławcza: 10 000 zł
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238
Louis Marcoussis 
(1878 Warszawa-1941 Cusset)

Tranche de la Pologne 
Heroique, 1939 r.

litografia, papier; wym. 58 × 36,5 cm
sygn. i dat. p. g.: Marcoussis 1939

cena wywoławcza: 1 500 zł

239
Plutzer (?)

X Zjazd Legionistów – 
Tarnów 9.08.1931

litografia barwna, papier; wym. komp. 
22 × 16 cm

sygn. na płycie l. d.: Plutzer
Rzadka patriotyczna ulotka, utrzymana 

w konwencji art deco, wydana dla 
upamiętnienia X Ogólnopolskiego Zjazdu 
Legionistów, zorganizowanego w dniach 
8–9.08.1931. W zjeździe wzięło udział 

ok. 10 tysięcy uczestników, m.in. 
prezydent Ignacy Mościcki, marszałko-

wie sejmu i senatu oraz liczna grupa 
generałów i wyższych oficerów.

cena wywoławcza: 1 200 zł

240
R. Gardziński

Exlibris „Do broni zwarci akowcy”, 
1972 r.

drzeworyt, papier; wym. 11 × 6 cm (kompozycja); opis. 
i sygn. u dołu ołówkiem: Drzeworyt (…) Gardz 1972 R./
odb. Próbna
stan zachowania: zbita szyba w oprawie

cena wywoławcza: 300 zł

242
Zestaw pamiątek  
z I i II wojny światowej

w zestawie:
•  list pisany z frontu, w październiku 1918 r., adresowany 

do Gdańska
•  zestaw wojennych i powojennych dokumentów brytyj-

skich, w tym karty żywnościowe
•  brytyjski bon kantynowy o wartości 10 pensów, l. 40.
•  zaproszenie polskich żołnierzy-weteranów na bal walen-

tynkowy w Nowym Jorku z dn. 6.02.1932
•  rzadka karta kolekcjonerska z papierosów Lloyd, z okresu 

I wojny światowej, przedstawiającego polskiego oficera 
legionowego.

cena wywoławcza: 800 zł

245
Pamiątki po Romanie 
Dniestrzańskim

1.  Świadectwo ukończenia Szkoły Podchorążych 
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim 
z dn. 24.06.1930, podpisane przez płk. 
Ludwika Ząbkowskiego (1891–1973, gen. 
bryg. Polskich Sił Zbrojnych, Minister Obrony 
w rządzie 1945–1955, polityk emigracyjny)

2.  Gazeta Lwowska z 27.07.1943 z listą katyńską, 
zawierającą nazwisko Romana Dniestrzańskiego

3.  Album – 13 kart z 79 zdjęciami por. Romana 
Dniestrzańskiego wraz z opisem

4. 3 fotografie

cena wywoławcza: 2 400 zł

244
Zestaw 16 dokumentów 
wojskowych

cena wywoławcza: 400 zł

241
Bilet skarbowy Insurekcji 

Kościuszkowskiej

nominał 25 zł, 8 czerwca 1794 r.

cena wywoławcza: 2 400 zł

243
Szkicownik o charakterze 
wojskowo-podróżniczym, 
1853 r.

papier, kartonowa oprawa; wym. 17 × 24 cm
szkice ołówkiem i akwarelą, m.in. architektura 
i pejzaże okolic Szczecina, Rugii, portrety 
żołnierzy, herby

cena wywoławcza: 500 zł
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247
Panoplia myśliwskie, XIX/XX w.

drewno; dł. 132 cm
Bogata, płaskorzeźbiona kompozycja, na którą składają 
się: strzelba, łuk ozdobiony uskrzydloną główką, kołczan 
ze strzałami, kordelas, torba, płaska butelka w etui, 
prochownica i gałęzi dębu z liśćmi i żołędziami. Piękna 
praca snycerska odznaczająca się wyjątkową precyzją 
i dbałością o detale.
stan zachowania 5

cena wywoławcza: 4 800 zł

246
Tablica pamiątkowa „Lew Lucerny”

1 poł. XIX w.
dąb; wym. 41 × 48 cm

Płaskorzeźba według pomnika wykutego w parku w Lucernie, 
poświęconego członkom Królewskiej Gwardii Szwajcarskiej, którzy 
polegli w 1792 r. w obronie króla Francji Ludwika XVI, podczas 
ataku rewolucjonistów francuskich na Pałac Tuileries w Paryżu. 

Prezentowana tablica jest opatrzona inskrypcją „HELVETIORUM 
FIDEI AC VIRTUTI” (Wierność i męstwo Helwetów). Napis poniżej 
figury lwa zawiera nazwiska poległych oficerów i liczbę żołnierzy 
(DCCLX-760) oraz tych, którzy ocaleli (CCCL-350). Napisy 
u dołu tablicy odnoszą się do genezy powstania dzieła („STUDIO 
C. PFYFFER ARTE A. THORVALDSEN OPERA L. ANORN”). Było ono 
inicjatywą oficera gwardzistów Karla Pfyffera von Alishofera, model 
wykonał wybitny duński rzeźbiarz Bertel Thorvaldsen, natomiast 
prezentowaną płaskorzeźbę wykonał w l. 1820-1821 szwajcarski 
rzeźbiarz Lucas Ahorn.
stan zachowania 4

cena wywoławcza: 3 000 zł

249
Śmigło samolotu Piper L4, USA, 
po 1942 r.

śmigło drewniane, dwupłatowe, warstwowe, 
malowane; dł. 182 cm, szer. 14 cm
oznakowanie (wycisk): PIPER/LWD/NR 47/L4

Wojskowy samolot obserwacyjno-łącznikowy 
zaprojektowany i wyprodukowany w USA, po raz 
pierwszy użyty operacyjnie w 1942 r. w kampanii 
północnoafrykańskiej, później we Włoszech. 
Z chwilą utworzenia drugiego frontu w czerwcu 
1944 także nad północną i zachodnią Europą. 
Do Polski zakupiono i sprowadzono na początku 
1947 r. około 130 sztuk modelu L4. Wszystkie wy-
magały remontu, którego dokonano w Lotniczych 
Warsztatach Doświadczalnych (LWD). Pod koniec 
lat 40. stanowiły w Polsce standardowy sprzęt 
aeroklubów regionalnych ligi lotniczej. 
Również produkowane w LWD samoloty Żuk 
i Szpak były zaopatrzone w silnik i śmigło od 
samolotu Piper L4.

cena wywoławcza: 800 zł

248
Wachlarz patriotyczny,  
Polska, po 1831 r.

drewno czernione, jedwab; dł. 38,5 cm,  
po rozłożeniu 71 cm

Na piórach wachlarza malowane herby Polski 
i Litwy z powstania listopadowego. Wokół herbów 
liście laurowe spięte łańcuchem z kajdanami. 
Symbolika kompozycji odnosi się do tekstu „War-
szawianki”, patriotycznej pieśni z 1831 roku, której 
piąta zwrotka ze słowami „Powstań Polsko, skrusz 
kajdany/Dziś twój tryumf albo zgon” jest wezwa-
niem do walki i zapewnieniem o zwycięstwie.

cena wywoławcza: 2 000 zł



I PostanowIenIa wstęPne
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

II DefInIcje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III sPrzeDaż aukcyjna

1. ObiEKty przEzNACzONE DO LiCytACji
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LiCytACjA OSObiStA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

re G u L a M I n  s P r z e Da ż y  au kc y j n e j
wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// zLECENiE LiCytACji z LimitEm i LiCytACjA tELEfONiCzNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LiCytACjA ONLiNE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji 
przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za 
pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych 
na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

/// OdpOwiedziALnOść LiCytUjąCegO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

b. przebieg Aukcji

/// pRzyjmOwAnie OfeRt Od LiCytUjąCyCh
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// Ceny gwARAnCyjne
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LiCytACjA w językU AngieLSkim
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// tAbeLA pOStąpień
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SpRzedAż pOAUkCyjnA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. płAtnOśCi

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

b. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona 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 lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

d. płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODbiór zAKupu

A. Odbiory w galeriach Sopockiego domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

b. transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

d. zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. bRAk płAtnOśCi
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV InforMacje oGóLne

1. DANE OSObOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OgRAniCzeniA OdpOwiedziALnOśCi
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. wARUnki pOtwieRdzeniA AUtentyCznOśCi
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. rEKLAmACjE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. prAWA AutOrSKiE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. ObOwiązUjąCe pRzepiSy pRAwA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  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 i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V PostanowIenIa końcowe
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Gdańsk, 1 kwietnia 2023 r., godz. 17.00
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie 
wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem 
licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
bank pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

imię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

nip (dla firm)  ____________________________________________ pESEL  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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 lub pocztą: 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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. droit 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)  wyrażam 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

19 KWIETNIA 2023

W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AukcjA PRAc  
NA PAPIERZE 



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

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

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

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

SOPOckI DOM AukcYjNY W POLScE:

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

GALERIA  
BYDGOSZcZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

Indeks
MALARSTWO I GRAFIkA | s. 4–43

BROŃ BIAŁA | s. 44–73

BROŃ PALNA | s. 74–75

uMuNDuROWANIE I WYPOSAŻENIE | s. 76–83

ODZNAcZENIA | s. 84–89

BIŻuTERIA PATRIOTYcZNA | s. 90–93

PAMIĄTkI PATRIOTYcZNE, MEDALE, FIGuRY, PORcELANA, DOkuMENTY | s. 94–111

VARIA | s. 112–113



AUKCJA SZTUKI  
Fantastycznej

27 maja (SOBOTa) 2023
 

SOPOCKI DOm aUKCYjNY | GaLERIa mODERN

SOPOT, UL. BOH. mONTE CaSSINO 43
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