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fragment obrazu Jerzego Kossaka  

Odwrót Napoleona spod Moskwy, poz. 31



w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

Gdańsk, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 7 marca 2016 r.

poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

2 kwietnia (sobota) 2016, godz. 17.00
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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

Koń Turek, chłop Mazurek, a szabla Węgierka

	 Po	raz	pierwszy	Sopocki	Dom	Aukcyjny	
podjął	 temat	 niezwykle	 rozległy,	 choć	
mieszczący	się	w	jednym	słowie	–	militaria.	
Ta	dziedzina	kolekcjonerstwa	wymusza	od	
zainteresowanych	tym	tematem	szczegól-
nej	ostrożności	i	ogromu	wiedzy	z	przeróż-
nych	dziedzin,	spotykających	się	w	jednym	
przedmiocie.	Broni	białej	i	palnej,	orderów	
i	odznaczeń,	odznak	i	pamiątek	z	różnych	
okresów	 i	dat	 szczególnych,	 historią	
naznaczonych.	Wszystkie	 te	przedmioty	
wymagają	 od	 kolekcjonera	 wiedzy	 nie	
tylko	 historycznej,	 ale	 i	technicznej.	
Ale	 to	 przecież	 najbardziej	 intrygujący	
fragment	kolekcjonerstwa	w	konfrontacji	
swojej	wiedzy	z	przedmiotem	trzymanym	
w	dłoni.	Każdy	z	nich	ma	swoją,	często	
nienapisaną	historię,	którą	zawsze	chcemy	
poznać.	I	radość	jest	ogromna,	kiedy	do	
niej	dotrzemy.	Pośród	wielości	przedmio-
tów	proponowanych	przez	organizatorów	
aukcji	 wyróżniają	 się	 nie	 tylko	 szable	
i	broń	palna,	 ale	 także	 te	najmniejsze,	
mieszczące	się	w	dłoni.	Zapewne	każdy	
kolekcjoner	narodowych	pamiątek	znajdzie	
jakaś	perełkę	do	swojego	zbioru.	Są	tam	
pamiątki	z	czasów	żałoby	narodowej	1861,	
powstania	styczniowego	1863	 i	czasów	
późniejszych,	dotykających	niemalże	już	
naszą	pamięć.	Pośród	wielu	orłów	i	orzeł-
ków	noszonych	na	wojskowych	czapkach	
są	również	te	pamiątkowe	na	pierścieniach	
i	sygnetach.	Jest	nawet	orzeł	z	grotu	sztan-
darowego,	któremu	nie	obcięto	korony,	
co	było	stosowane	nagminnie	w	czasach	
Ludowego	Wojska	Polskiego.	Przed	wojną	
grot	 służył	 zapewne	 kombatanckiemu	
związkowi.	Jest	 także	bransoleta	 lotnika	
Polskich	Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie	ze	
złotym	notatnikiem	w	którym	 zapisano	
cały	szlak	bojowy	żołnierskiej	służby.
	 Najliczniejszą	grupę	stanowią	szable,	
bagnety	i	kordziki,	a	także	inne	w	formie	
egzemplarze	broni	białej.	Pośród	kordzików	
polskich	jest	także	egzemplarz	z	czasów	
II	wojny	światowej	wykonany	zapewne	
w	Anglii.	Pochodzenie	szabel	 i	ich	naro-

dowa	przynależność	jest	taka	samo	różna,	
jak	 forma	 ich	wykonania.	Bardzo	wiele	
wzorów	szabel	obcych	było	w	polskich	
rękach,	bo	każda	z	nich	była	dobra	dla	
wyrąbywania	granic	niepodległej	Polski	
w	1918	 i	1920	 roku.	Tylko	 jeszcze	do	
dziś	wszechobecny	kołtun	legitymujący	się	
zazwyczaj	historycznym	analfabetyzmem,	
brylujący	na	salonach	„Europejczyków”	
nie	wie	 i	nie	chce	wiedzieć,	 że	polskie	
szable	w	1683	roku	uratowały	Europę	od	
niewolniczej	przyszłości.	Podobnie	było	
w	1920	roku.	Szabla	w	Polskim	Wojsku	
zadomowiła	się	na	dobre	za	panowania	
króla	Stefana	Batorego,	zapisana	na	za-
wsze	w	naszym	hymnie	narodowym.	Obok	
znaku	Orła	Białego,	barwy	biało-czerwonej	
i	Mazurka	Dąbrowskiego,	szabla	stanowi	
dla	 Polaka	 nie	 dające	 się	 zniszczyć	
wartości.	Przetrwała	czasy	zaborów,	a	po	
roku	 1939	 czas	 okupacji	 niemieckiej	
i	sowieckiej.	Została	na	zawsze	w	kulturze	
i	sztuce	narodowej,	w	poezji	i	pieśniach,	
przysłowiach	i	polskim	ceremoniale	woj-
skowym.	W	czasach	Wiosny	Ludów	polscy	
ochotnicy	z	generałem	Józefem	Bemem	
stoją	u	boku	braci	Węgrów,	bo	przecież	
przetrwała	jeszcze	pamięć	sztandarowych	
znaków	z	powstania	listopadowego	i	hasła	
–	„Za	naszą	i	Waszą	wolność”.	I	do	dziś	
nie	ma	żadnego	zakłamania	w	tym,	że	
„Polak,	Węgier	dwa	bratanki	 i	do	szabli	
i	do	szklanki”.	W	polskich	rękach	znalazły	
się	również	szable	austriackie,	nawiązują-
ce	formą	rękojeści	do	szabli	węgierskich	
z	XVI	i	XVII	wieku.	Znalazła	się	taka	szabla	
wśród	oferowanych	przez	organizatorów	
aukcji.	Jest	to	szabla	huzarów	wz.	1803	
(modyfikacja	wz.	1768).	 Epokę	 napo-
leońską	 reprezentuje	szabla	 francuskiej	
jazdy	lekkiej	–	Strzelców	Konnych	Gwardii,	
późniejsze	uzbrojenie	1	Pułku	Szwoleże-
rów	Gwardii.	W	szarży	pod	Samosierrą	
tych	szabel	 jeszcze	nie	mieli.	Powstanie	
styczniowe	 to	niezwykły	przegląd	broni	
białej	i	palnej,	nie	tylko	trzech	zaborców.	
Pośród	 nich	 jest	 szabla	 jazdy	 pruskiej	
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wz.	1811,	która	swoją	służbę	rozpoczęła	
wcześniej	wzorem	1808	i	trafiła	jeszcze	do	
czasów	Legionów	i	później	we	wczesnych	
latach	20-tych	do	polskich	pułków	artylerii	
polowej.	Swój	charakterystyczny	wygląd	
rękojeści	i	głowni,	zawdzięcza	pierwszemu	
oryginałowi	dla	jazdy	angielskiej	wz.	1796.	
Oferowany	egzemplarz	został	wykonany	
przed	rokiem	1852	i	cały	„życiorys”	ma	
zapisany	oznakowaniem	na	głowni	i	po-
chwie.	Posiada	 jeszcze	 rzecz	niezwykłą	
–	 oryginalny	 temblak	 z	wcześniejszego	
okresu,	wykonany	z	wełny	 i	przepisowo	
zawiązany	na	 rękojeści	według	ówcze-
snego	regulaminu.	Stan	szabli	jest	niena-
ganny	i	nie	wymaga	żadnej	konserwacji.	
Są	 również	szable	angielskie	oficerskie,	
niektóre	wzory	brały	udział	w	powstaniu	
styczniowym.	Na	zdjęciach	powstańców	
z	1863	r.	najliczniejszą	grupę	stanowią	
szable	z	armii	austriackiej.	W	szarży	pod	
Rokitną	2.	Pułku	Ułanów	Legionów	widać	
szablę	austriacką	wz.	1904	w	ręku	ułana	
Tadeusza	Łękawskiego,	późniejszego	ppłk.	
zast.	dow.	Pułku	Szwoleżerów	Rokitniań-
skich.	 Na	 obrazie	 szarży	 pod	 Rokitną	
Wojciecha	Kossaka,	w	prawym	dolnym	
rogu	widać	ułana	T.	Łękawskiego.	Mały	
szkic,	wykonany	na	tekturze,	z	rysunkiem	
głowy	pułkownika,	wisiał	w	małym	miesz-
kanku	Państwa	Łękawskich	w	Sopocie.	
Na	pogrzebie	pułkownika	Łękawskiego,	
w	chwili	 zdejmowania	 trumny	 z	pro-
wizorycznej	 lawety,	 dwa	 kare	 konie	
zarżały,	żegnając	pięknie	kawalerzystę,	
ozdobionego	krzyżem	srebrnym	Orderu	
Virtuti	Militari.	Na	zdjęciu	z	wczesnych	
lat	20-tych	ułan	Edward	Ksyk	z	9.	Pułku	
Ułanów	 Małopolskich	 trzyma	 w	ręku	
szablę	wz.	1904.	W	latach	późniejszych	
pułk	otrzymuje	szable	polskie	wz.	1921,	
później	szable	pruskiej	artylerii	wz.	1896	
(zmodyfikowany	wz	1848)	–	popularne		

w	wielu	pułkach	naszej	jazdy.	Pułk	9.	Uła-
nów	Małopolskich	otrzymał	szable	polskie	
wz.	1934	w	kwietniu	1939	roku.	Szabla	
tego	wzoru	jest	także	w	aukcyjnej	propo-
zycji,	jak	również	wz.	1917	i	żołnierskie	
szable	wz.	1921,	w	tym	podoficerskie.	
Szable	 rosyjskie	–	 szaszki	kaukaskiego	
wzoru	1838,	wz.	1904	i	tzw.	dragonka	
wz.	1881	po	roku	1920	znalazły	się	na	
uzbrojeniu	w	kilku	wcześnie	tworzonych	
naszych	pułkach	jazdy,	jak	również	szasz-
ka	artylerii	konnej	wz.	1868,	skopiowana	
z	szabli	 francuskiej	artylerii	konnej	wz.	
1829.	Godny	uwagi	jest	bagnet	austriacki	
z	polskim	temblakiem	w	bardzo	dobrym	
stanie	i	z	żabką.	Broń	palną,	w	nielicznej	
ilości,	 reprezentuje	 strzelba	 kaukaska	
skałkowa	z	XVIII	w.	 i	pistolet	 tej	 samej	
klasy.	 Jest	 również	 karabin	 piechoty	 –	
kapiszonowy,	wykonany	w	Gdańsku.	Nie	
zabrakło	akcentów	orientu,	jest	kilka	sza-
bel	tureckich	i	karabel,	niektóre	z	XIX	w.	
Znakomitym	 tłem	 do	 tego	 arsenału	 są	
grafiki,	akwarele	 i	obrazy	olejne.	Wspa-
niale	prezentują	się	grafiki	A.	Orłowskiego,	
akwarela	Z.	Rozwadowskiego,	 rysunek	
J.	Kossaka	i	ponad	20	innych,	w	bardzo	
dobrych	stanach	zachowania	i	militarnym	
temacie.
	 Organizatorom	tej	aukcji	należy	przykla-
snąć	podjęcia	tego	tematu	i	życzyć	sukce-
su.	Niech	 ta	misja	propagowania	sztuki	
i	kultury	na	całym	gdańskim	Pomorzu	trwa	
bez	żadnych	administracyjnych	barier.

	 Pisałem	 na	 kilka	 dni	 przed	 185.	
rocznicą	bitwy	w	Olszynce	Grochowskiej	
1831	roku.

Bogdan Pietruszka
Prezes	Oddziału	Pomorskiego	Stowarzyszenia	

Miłośników	Dawnej	Broni	i	Barwy
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1
M. Loebell 
(XIX/XX	w.)

Cesarz Franciszek Józef, 1908 r.

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

cena wywoławcza: 19 000 zł
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2
Stanisław Żarnecki 
(1877–1956)

Portret rotmistrza, 1906 r.

olej,	płótno,	140	×	74,5	cm
sygn.	i	dat.	p.	d.:	27. III/1906 STŻarnecki – Zakopane
na	krośnie	nalepka	wystawowa	TPSP	w	Krakowie	z	1906	roku	z	numerem	
1042	i	tytułem	„Portret	rotmistrza”.

cena wywoławcza: 14 000 zł
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3
Edward Szczodrowski 
(zm.	1922)

Polonia, 1919 r.

olej,	płótno,	69	×	121	cm
sygn.	i	dat.	p.	d.:	Pinx 1919 Edward Szczodrowski
Wielopostaciowa	kompozycja	symboliczna,	odwołująca	się	do	ważnych	wydarzeń	historii	Polski.

cena wywoławcza: 3 800 zł 4
Artysta 
nieokreślony 
(Polska,	XVII/VIII	w.)

Scena 
batalistyczna

olej,	płótno,	
77	×	112	cm

Obraz	przedstawia	
zapewne	bitwę	pod	
Warną,	stoczoną	
10	listopada	1444	roku	
pomiędzy	oddziałami	
polsko-węgierskimi,	
pod	dowództwem	
króla	Władysław	III,	
a	wojskami	tureckimi,	
pod	dowództwem	
sułtana	Murada	II.	
Jest	to	rzadki	przykład	
wczesnego,	rodzimego	
nurtu	malarstwa,	pełne-
go	urzekającego,	nieco	
naiwnego	wdzięku.

cena wywoławcza: 
5 500 zł
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5
Włodzimierz Łoś 

(1849–1888)

Popas, 1886 r.

olej,	tektura,	
32	×	49	cm

sygn.	i	dat.	p.	d.:	
Włodzimierz Łoś/

Monachium 1886

cena wywoławcza: 
11 500 zł

6
Włodzimierz Łoś 

(1849–1888)

Na rozstajach, 
1886 r.

olej,	tektura,	
32	×	49	cm

sygn.	i	dat.	l.	d.:	
Włodzimierz Łoś/

Monachium 1886

cena wywoławcza: 
11 500 zł
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9
Charles Motte (1785–1836)

Pierre Gautherot (1765–1825)

Entrevue sur le Niemen

Spotkanie	Napoleona	z	cesarzem	Aleksandrem	I	w	Tylży	7	lipca	
1807	roku
litografia	kolorowana,	papier;	35,5	×	42	cm	w	św.	passe-partout
sygn.	l.	d.:	Gautherot pinx	oraz	p.	d.:	Lithog: de C. Molle

cena wywoławcza: 500 zł

8
Pierre Aubert 

(1789–1847)

Entrée de l’Armée française à Dantzick, 1838 r.

staloryt	barwiony,	22,5	×	24	cm	w	św.	passe-partout
opis	p.	d.:	Grave par Aubert fils,	l.	d.:	Peint par Adolphe Roehn

Widok	rytowany	na	podstawie	obrazu	olejnego	Adolphe’a	Roehna	
(1780–1867)	ze	zbiorów	wersalskich,	zamieszczony	w	publikacji	

Galeries historiques de Versailles	(Paryż	1838,	t.	7,	ryc.	837).
Lit.:	Dantiscum	Emporium	Totius	Europae	Celeberrimum,	Gdańsk	

2005,	s.	315,	poz.	G	115/3;	Gdańsk	i	okolice	1793–1914.	Miasto,	
ludzie,	wydarzenia	w	rysunku	i	grafice.	Gdańsk	2014,	s.	82,	poz.	18.

cena wywoławcza: 450 zł

7
Digestion Anglaise troublée par 
la nouvelle allarmante de la 
prise de Dantzick

Satyra	na	rozpacz	Anglików	po	kapitulacji	Gdańska
wyd.	Basset,	Paryż;	miedzioryt,	akwaforta	barwio-
na,	18,5	×	25,5	cm

cena wywoławcza: 800 zł
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10
Antonio Verico 
(ok.	1775	–	po	1828)

Giuseppe Poniatowski alla battaglia di Lipsia del 1813

Książę	Józef	Poniatowski	w	bitwie	pod	Lipskiem	w	1813	r.	według	obrazu	H.	Verneta
staloryt	kolorowany,	papier,	19	×	41	cm	w	św.	passe-partout
sygn.	l.	d.:	Vernet dis.,	p.	d.:	Verico inc.
rycina	pochodząca	z	dzieła:	B.	Zaydler	„Storia	della	Polonia…”,	Florencja,	1830–1831

cena wywoławcza: 600 zł

11
Antonio Verico 
(ok.	1775	–	po	1828)

Giovanni Sobieski alla battaglia di Vienna del 1683

Jan	Sobieski	w	bitwie	pod	Wiedniem	w	1683	r.,	ryt.	Verico
staloryt	kolorowany,	papier,	19	×	41	cm	w	św.	passe-partout
rycina	pochodząca	z	dzieła:	B.	Zaydler	„Storia	della	Polonia…”,	Florencja,	1830–1831

cena wywoławcza: 600 zł
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12
Aleksander Orłowski 
(1777–1832)

Dowódca Kurdów na koniu, 1819 r.

litografia,	papier,	51	×	40	cm	
w	św.	passe-partout
sygn.	i	dat.	na	kamieniu	l.	d.:	A. Orlowski/1819
grafika	z	cyklu	Collection de Dessins Lithographies par Alexandre 
Orlowski,	1819
Lit.:	Aleksander	Orłowski,	Warszawa	1958,	poz.	14,	s.	276
Wł.	Tatarkiewicz,	Aleksander Orłowski,	Warszawa	1926,	
il.	okładka

cena wywoławcza: 4 500 zł

14
Artysta nieokreślony

Wojownik czerkieski

ołówek,	papier,	27	×	21	cm	w	św.	passe-partout
sygn.	nieczytelnie	p.	d.:	Konrad Krzy…

cena wywoławcza: 300 zł

13
Aleksander Orłowski 

(1777–1832)

Dostojnik perski, 1819 r.

litografia,	papier,	51,5	×	40,5	cm	
w	św.	passe-partout

sygn.	i	dat.	na	kamieniu	l.	d.:	1819/AOrłowski
grafika	z	cyklu	Collection de Dessins Lithographies par Alexandre 

Orlowski,	1819	r.
Lit.:	Aleksander	Orłowski,	Warszawa	1958,	poz.	13,	s.	276

cena wywoławcza: 4 000 zł
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17
Malarz nieokreślony

Jeźdźcy, 1921 r.

wyd.	Colnaghi,	Londyn,	1921	r.
akwaforta,	papier,	12	×	20	cm	(odcisk)

cena wywoławcza: 300 zł

16
Feliks Topolski 
(1907–1989)

Parada wojskowa

tusz	lawowany,	papier,	15	×	17,5	cm	
w	św.	passe-partout
sygn.	ołówkiem	p.	d.:	Feliks Topolski

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

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

cena wywoławcza: 1 000 zł

15
Herbert König 

(1820–1876)

Szpital polowy, 1886 r.

ołówek,	akwarela,	22	×	29	cm	
w	św.	passe-partout

sygn.	i	dat.	l.	d.:	H. König 24/Juli 886
na	odwrocie	napis	ołówkiem:	gezeichnet 

unterm Geschrei/54 Sterben den „Zelstation 
für Incurable

cena wywoławcza: 700 zł
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18
Zygmunt Rozwadowski 

(1870–1950)

Portret podporucznika

papier,	akwarela,	gwasz,	44	×	34	cm	
w	św.	passe-partout

sygn.	i	opis.	p.	d.:	Z. Rozwadowski Tomasz 
Str…/podporucznik X

cena wywoławcza: 6 000 zł

19
Stanisław Bagieński 
(1876–1948)

Beliniak na koniu

akwarela,	papier,	22	×	16,5	cm	
w	św.	passe-partout
sygn.	p.	d.:	S. Bagieński

cena wywoławcza: 550 zł
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20
Leonard Winterowski 
(1886–1927)

Patrol, 1921 r.

olej,	karton,	39,5	×	54	cm
sygn.	i	dat.	p.	d.:	Leonard Winterowski/Warszawa 1921

cena wywoławcza: 9 000 zł
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22
Adam Podhorecki 

(1898–1977)

Beliniak na koniu

akwarela,	papier,	25,5	×	17,8	cm

cena wywoławcza: 550 zł

21
Zygmunt Rozwadowski 
(1870–1950)

Beliniak na koniu, 1916 r.

akwarela,	papier;	36	×	24	cm
sygn.	l.	d.:	Z. Rozwadowski/1916
l.	g.:	pieczęć	Związku	Strzeleckiego,	Zarząd	
Oddziału	Sambor
Praca	 przedstawia	 galopującego	 beliniaka,	
żołnierza	1	Pułku	Ułanów	Legionów	Polskich.	
Wysoką	czapkę,	w	której	przedstawiony	 jest	
ułan,	zaprojektował	dla	tej	 formacji	Zygmunt	
Rozwadowski,	 wzorując	 się	 na	 czapkach	
ułanów	z	okresu	Królestwa	Polskiego.

cena wywoławcza: 3 200 zł
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25
Tadeusz Korpal 
(1889–1977)

Legiony w Karpatach, 1919 r.

akwarela,	tusz,	papier,	20	×	16	cm
sygn.	l.	d.:	T Korpal 1919

cena wywoławcza: 450 zł

24
Antoni Piotrowski 

(1853–1924)

Powstaniec styczniowy, 1893 r.

rysunek,	tusz	lawowany,	papier,	28	×	21	w	św.	passe-partout
sygn.	i	dat.	p.	d.:	A. Piotrowski/1893

Rysunek	przedstawia	młodego	powstańca	w	rogatej,	miękkiej	
czapce	z	kokardą,	sukiennej	świtce	przepasanej	pasem	z	klamrą	
i	szerokimi	spodniami	wpuszczonymi	w	wysokie	buty	z	cholewa-
mi.	Przez	ramię	ma	przewieszony	karabin	i	skórzaną	torbę.	Lewą	

ręką	ujmuje	półszablę	w	żabce	zawieszonej	na	pasie.

cena wywoławcza: 900 zł

23
Jerzy Kossak 
(1889–1955)

Ułan I Pułku, 1932 r.

ołówek,	papier,	29	×	20,5	cm
sygn.	 i	dat.	u	dołu:	 Jerzy Kossak/1932/I Pułk 
ułanów

cena wywoławcza: 1 300 zł
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27
Ch. Roberty 

(XIX	w.)

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

Siedziba	Napoleona	pod	Waterloo
tusz	lawowany,	papier,	15,5	×	24	cm	

w	św.	passe-partout
sygn.	l.	d.:	Ch. Roberty

cena wywoławcza: 500 zł

26
Prinz August v. Sayn-
Wittgenstein-Berleburg

według	von	Hartmana,	1839	r.
wyd.	C.	Krätz,	Monachium
litografia,	papier,	wym.	41	×	29	cm
Portret	księcia	Augusta	von	Sayna	Wittgensteina	
Berleburga	 (1788–1874),	 Wielkiego	 Księcia	
Hesji,	 generała	 brygady,	 dowódcy	 Pierwszego	
Pułku	Gwardii	Chevauxlegers,	uczestnika	wojen	
napoleońskich,	posła	nadzwyczajnego	w	Prusach,	
Ministra	Generalnego	Księstwa	Nassau,	odznaczo-
nego	Orderem	Złotego	Lwa.

cena wywoławcza: 800 zł
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29
Mort du prince Poniatowski

Śmierć	księcia	Poniatowskiego
wyd.	Fontana,	Paryż,	ok.	1820	r.

miedzioryt	punktowy,	papier;	23	×	29,5	cm	
w	św.	passe-partout

sygn.	l.	d.:	A.V.	oraz	p.	d.:	P.T.

cena wywoławcza: 500 zł

28
Le Pce Poniatowski fait ses  

adieux a sa familie

Pożegnanie	księcia	Józefa	Poniatowskiego	z	rodziną
wyd.	Fontana,	Paryż,	ok.	1820	r.

miedzioryt	punktowy,	papier;	23,5	×	29,5	cm	
w	św.	passe-partout

sygn.	l.	d.:	A.V.	oraz	p.	d.:	P.T.

cena wywoławcza: 400 zł

30
La Pse Poniatowski  

apprend la mort de son époux

Księżna	Poniatowska	dowiaduje	się	o	śmierci	męża
wyd.	Demaison,	Paryż,	ok.	1820	r.

miedzioryt	punktowy,	papier;	23	×	29,5	cm		
w	św.	passe-partout

cena wywoławcza: 400 zł
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31
Jerzy Kossak 
(1889–1955)

Odwrót Napoleona 
spod Moskwy

olej,	płótno,	96	×	145	cm
sygn.	l.	d.:	Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 50 000 zł
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32
SZABLA POLSKA – KARABELA BOJOWA, XVII/XVIII W.

dł. całk. w pochwie 983 mm, dł. szabli 944 mm, dł. 
głowni 816 mm, szer. głowni u nasady 33,5 mm, 
grubość grzbietu u nasady 9 mm, krzywizna głowni 73 
mm, masa szabli 883 g, masa szabli w pochwie 1278 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	oprawa	stalowa.	Jelec	pro-
sty,	krzyżowy,	w	przekroju	czworoboczny,	z	krótkimi	
wąsami	i	ramionami	zakończonymi	kuleczkami.	Na	
zewnętrznej,	rombowatej	tarczy	jelca	inkrustowany	
złotem	wizerunek	orła	z	okresu	panowania	króla	
Zygmunta	III	Wazy.	Pochylona	do	przodu	głowica	
w	formie	schematycznej	głowy	orlej	widzianej	z	pro-
filu.	Trzon	rękojeści	wykonany	z	dwóch	czarnych,	
gładko	polerowanych	okładzin	rogowych,	trzykrotnie	
przynitowanych	do	trzpienia	głowni.	Dwa	dolne	nity	
ozdobione	złoconymi,	ośmiopłatkowymi	rozetkami.	
Grzbiety	okładzin	ujęte	gładką	mosiężną	 listwą.	
G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	zapewne	wyrób	

polskich	warsztatów	mieczniczych.	Obustronnie	
szlifowana	w	dwie	jednakowej,	średniej	szerokości	
bruzdy	przytylcowe,	biegnące	od	nasady	i	sięgające	
niemal	sztychu.	Lekko	zaznaczone	obosieczne	pióro	
ostro	ścięte	przy	asymetrycznym	przygrzbietowym	
sztychu.	 P o c h w a 	 z	 łubek	 drewnianych,	
obciągnięta	czarną	skórą,	zszytą	pośrodku	strony	
wewnętrznej.	Gniazda	na	wąsy	jelca,	ryfki	i	trzewik	
wyrobione	 w	 skórze	 przez	 podłożenie	 sznurka	
lub	drutu.	Modą	perską,	bez	metalowej	 szyjki.	
Pierścienie	 ryfek	obustronnie	kanelowane	 jedną,	
poziomą	beleczką,	wycięte	ozdobnie	z	brązowej	
blachy.	W	zespolonych	z	pierścieniami	ogniwkach	
ruchome	stalowe	koluszka	od	strony	grzbietowej.	
Owalnie	zakończony	 trzewik,	wykonany	z	 takiej	
samej	blachy.

Atest	prof.	Zdzisława	Żygulskiego	jr.

cena wywoławcza: 28 000 zł
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33
SZABLA WĘGIERSKO-POLSKA, XVII/XVIII W.

dł. szabli 863 mm, dł. głowni 740 mm, szer. głowni 
u nasady 42 mm, grubość grzbietu u nasady 5 mm, 
krzywizna głowni 30 mm, masa szabli 785 g

R ę k o j e ś ć 	typu	węgierskiego	–	otwarta,	oprawa	
żelazna,	wykonana	w	czasie	późniejszym.	Jelec	
prosty,	krzyżowy,	o	dł.	168	mm	i	prostych	wąsach	
o	wys.	120	mm,	wyoblone	grzbietem.	Ramiona	
jelca	środkiem	szersze	11,5	mm,	zwężające	się	
ku	końcowi	do	7	mm,	w	przekroju	prostokątne,	
o	 zaokrąglonych	 krawędziach.	 Trzon	 rękojeści	
drewniany,	opleciony	sznurkiem	i	oklejony	skórą,	
z	osiemnastoma	poprzecznymi	karbami.	Powyżej	
górnych	wąsów	mosiężne	guzki,	przykrywające	
stalowy	nit	poprzeczny,	wzmacniający	trzon	rękoje-
ści.	Głowica	pokryta	płytkim	kapturkiem	z	płaskim	

denkiem	w	kształcie	migdału.	Na	górze	kapturka	
wyoblana	podkładka	w	formie	czterolistnej	rozety,	
na	której	nitowany	 trzpień	głowni.	G ł o w n i a	
europejska,	 stalowa,	 wyjątkowo	 dekoracyjnie	
profilowana	 dwoma	 rowkami	 przytylcowymi	
i	dwiema	bruzdkami	pośrodku	płazów.	Dwa	rowki	
przytylcowe	biegną	od	nasady	i	sięgają	pióra	bez	
młotka.	Sztych	w	linii	grzbietu.	Na	obu	płazach,	
pod	nasadą,	dwa	rowki	o	dł.	ok.	40	mm.	Na	150	
mm	poniżej	nasady,	na	stronie	zewnętrznej,	w	obu	
bruzdkach,	 rządek	sześciu	krzyżyków,	będących	
rysunkiem	 przekątnej	 kwadratu	 (ok.	 3	 mm).	
Głownia	wykuta	bardzo	starannie	z	dobrej	stali.	
Być	może	była	to	szabla	piechoty.	Szable	o	bardzo	
szerokich	głowniach	były	bardziej	popularne	na	
Węgrzech	aniżeli	w	Polsce.

cena wywoławcza: 8 500 zł
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34
SZABLA POLSKA – KARABELA BOJOWA ORMIAN LWOWSKICH, 
XVI/XVIII W.

dł. szabli 922 mm, dł. głowni 792 mm, szer. głowni 
u nasady 34 mm, grubość grzbietu u nasady 7 mm, 
krzywizna głowni 56 mm, masa szabli 845 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	oprawa	srebrna,	złocona.	
Jelec	prosty,	krzyżowy,	w	przekroju	czworobocz-
ny,	 z	 wąsami	 i	 krótkimi	 ramionami	 ozdobnie	
wyciętymi	na	końcach.	Jelec	 i	wąsy	obustronnie	
dekorowane	motywami	wici	roślinnej.	Pochylona	
do	przodu	głowica	w	formie	schematycznej	głowy	
orlej	widzianej	z	profilu,	cyzelowana	 i	 rytowana	
analogiczną	dekoracją	po	obu	stronach.	Okładziny	
mocowane	do	trzonu	trzema	nitami	zakończonymi	

rozetkami	i	ujęte	ozdobną	listwą	ze	srebra	złocone-
go.	G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	o	znacznej	
krzywiźnie,	z	tzw.	młotkiem	pióra	i	uskokiem	przy	
zastawie.	Obustronnie	szlifowana	w	dwie	wąskie	
bruzdy	przygrzbietowe,	sięgające	połowy	długiego,	
obosiecznego	pióra.	Sztych	w	linii	grzbietu.	Głownia	
pochodzi	z	warsztatu	styryjskiego,	o	czym	świadczą	
znaki	miecznicze	w	formie	zębatych	sierpów	i	pię-
ciopromiennych	gwiazdek	na	płazie	zewnętrznym.

Z	atestu	prof.	Zdzisława	Żygulskiego	jr:
(…)	wykuto ją zapewne w XVI wieku z doskonałej, 
srebrzystej stali.

cena wywoławcza: 16 000 zł
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35
SZABLA OFICERA BRONI 
JEZDNYCH, XVIII/XIX W.

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

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

cena wywoławcza: 5 500 zł
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36
SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH, 
XVII/XVIII W.

dł. całk. w pochwie 10380 mm, dł. szabli 982 mm, dł. 
głowni 831 mm, szer. głowni u nasady 40 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 59 mm, 
masa szabli 970 g, masa szabli w pochwie 2105 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 stalowa.	
Jelec	 płaski	 z	 kabłąkiem.	 Proste,	 tylne	 ramię	
zakończone	 łezką,	 przednie,	 załamane	 pod	
kątem	 prostym,	 tworzy	 kabłąk,	 łukiem	 docho-
dzący	do	głowicy.	U	góry	 zanitowane	koluszko	
z	ruchomą	antabką	na	temblak.	Długi,	sięgający	
jelca	kapturek	z	policzkami	górą	zanitowany	na	
migdałowej	podkładce	 trzpieniem	głowni.	Trzon	
rękojeści	drewniany,	oklejony	skórą	z	dwunastoma	
poprzecznymi	karbami.	Policzki	mocowane	nitem.	
Na	spodzie	tylnego	ramienia	sygnatura	–	odwró-
cona	litera	„L”.	G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	
o	dużej	krzywiźnie.	Obustronnie	szlifowana	w	jedną	
szeroką	bruzdę	przygrzbietową,	sięgającą	połowy	

pióra.	Obosieczne	pióro	z	uskokiem.	Sztych	w	linii	
grzbietu.	Na	grzbiecie,	przy	nasadzie,	wyryty	napis	
producenta	„Pottenstein”.	Oba	płazy	na	wysokości	
zastawy	dekorowane	wizerunkiem	austriackiego	
orła	dwugłowego.	Dekoracja	grawerowana	słabo	
widoczna.	P o c h w a 	stalowa	z	dwoma	ryfkami,	
składającymi	się	z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	rucho-
mego	koluszka	po	stronie	grzbietowej.	W	górnej	
części	dodatkowa	nakładka	z	blachy,	mocowana	do	
płaszcza	pochwy	śrubą.	Na	grzbiecie	trzy,	mogące	
być	sygnaturami,	znaki:	kropka,	półksiężyc	i	litera	
„X”.

Wiele	elementów	opisanej	szabli	to	wzór	z	1768	r.	
Szable	tego	wzoru	mogły	być	na	uzbrojeniu	werbo-
wanego	w	1784	r.	polskiego	ochotniczego	korpusu	
ułanów	galicyjskich,	przekształconego	później	w	1	
i	2	regiment	ułanów.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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37
SZABLA TURECKA SZEREGOWYCH PIECHOTY, TZW. PALA, XVIII W.

dł. całk. w pochwie 820 mm, dł. szabli 800 mm, dł. 
głowni 665 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 66 mm, 
masa szabli 675 g, masa szabli w pochwie 1105 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
prosty,	krzyżowy,	w	przekroju	sześcioboczny,	z	dłu-
gimi,	smukłymi	wąsami	z	ością	i	długimi	ramionami	
zakończonymi	smukłymi	buławkami.	Pochylona	do	
przodu	kulista	głowica	z	otworem	na	temblak.	Trzon	
rękojeści	wykonany	z	dwóch	okładzin	z	ciemnego	
rogu,	przytwierdzonych	do	trzpienia	dwoma	nitami.	

Grzbiety	okładzin	ujęte	gładką,	mosiężną	 listwą.	
G ł o w n i a 	 stalowa,	 polerowana,	 o	 znacznej	
krzywiźnie,	szeroka,	o	przekroju	w	kształcie	litery	
„T”.	Długie,	obosieczne	pióro,	sztych	w	linii	grzbietu.	
P o c h w a 	 z	 łubek	 drewnianych,	 obciągnięta	
czarną	skórą,	zszytą	pośrodku	strony	wewnętrznej.	
Okucia	mosiężne.	Długa	szyjka	z	wyciętym	grzbie-
tem	i	wyprofilowanymi	gniazdami	na	wąsy	jelca.	
Jedna	ryfka	z	szerokim,	motylkowatym	pierścieniem	
i	dwoma	ogniwkami,	z	ruchomymi	koluszkami	po	
obu	stronach.	Trzewik	bardzo	wysoki.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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38
SZABLA TURECKA 
KAWALERYJSKA – KILIDŻ,  
XVIII W.

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

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

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

cena wywoławcza: 19 000 zł
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SZABLA ARABSKA, TZW. NIMSZA, MAROKO (?), XVII/XIX W.

dł. szabli 923 mm, dł. głowni 800 mm, szer. głowni 
u nasady 36 mm, grubość grzbietu u nasady 6 mm, 
krzywizna głowni 35 mm, masa szabli 785 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	stalowa.	Jelec	
krzyżowo-kabłąkowy	z	krótkimi,	ostro	zakończo-
nymi	 wąsami.	 Tylne	 ramię	 jelca	 zakończone	
profilowaną	gałką,	załamane	pod	kątem	prostym	ku	
głowni.	Przednie,	załamanie	pod	kątem	prostym	ku	
głowicy,	tworzy	kabłąk	konstrukcyjnie	niepołączony	
z	głowicą.	Przy	nasadzie,	po	obu	stronach	głowni,	
rozdwojone	ramiona	jelca	tworzą	rodzaj	oślej	pod-
kowy,	połączonej	półpierścieniem.	Trzon	rękojeści	

z	ciemnego	rogu,	z	głowicą	zagiętą	ku	przodowi	
dla	pewniejszego	uchwytu,	z	ukośnymi	i	prostymi	
karbami.	Dołem	uchwycony	pierścieniem,	górą	ni-
towany	trzpieniem	głowni.	G ł o w n i a 	europejska,	
stalowa,	polerowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie.	
Obustronnie	 szlifowana	w	dwie	wąskie	 bruzdy	
przygrzbietowe	z	progiem	i	obosiecznym,	długim	
piórem.	Sztych	asymetryczny,	przygrzbietowy.	Na	
obu	płazach,	pod	nasadą,	na	początku	szlifu,	bity	
znak	płatnerza	–	dwa	łuki	z	punktami	na	końcach.	
Na	wewnętrznym	płazie,	na	wysokości	zastawy,	
dwa	znaki	sierpów	zakończonych	trzema	punktami.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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SZABLA PERSKA, TZW. SZAMSZIR, 1 POŁ. XVIII W.

dł. szabli 866 mm, dł. głowni 733 mm, szer. głowni 
u nasady 33 mm, grubość grzbietu u nasady 6 mm, 
krzywizna głowni 100 mm, masa szabli 590 g, masa 
szabli w pochwie 955 g

R ę k o j e ś ć  otwarta, oprawa stalowa. Jelec 
prosty, krzyżowy, w przekroju czworoboczny, 
z bardzo krótkimi wąsami (zewnętrzny wyszczer-
biony) i ramionami zakończonymi kulkami. Głowica 
pochylona do przodu pod kątem 90°. Trzon rękoje-
ści wykonany z dwóch okładzin z ciemnego rogu, 
mocowanych do trzpienia głowni trzema stalowymi 
nitami. Dolna główka nitu w postaci siedmiopłat-
kowej złoconej rozety. Rogowe okładziny na całej 
wysokości osiowo nacinane rowkami. Grzbiety ujęte 
stalową blachą, dołem owinięte wraz z górnymi 
wąsami gładkim drutem (wtórnie). G ł o w n i a 
wykuta ze stali damasceńskiej o dużej krzywiźnie. 
Obustronnie szlifowana w wąską bruzdę przygrzbie-

tową, biegnącą od końca zastawy do 
młotka obosiecznego pióra. Sztych 
asymetryczny, przygrzbietowy. Na 
zewnętrznym płazie przy nasadzie 
ozdobiona rytowanym kartuszem. 
P o c h w a  z łubek drewnianych, 
obciągnięta czarną skórą zszytą po-
środku wewnętrznej strony. W poszyciu 
wyprofilowane gniazda na: wąsy jelca, 
dwie ryfki i bardzo długi trzewik. W górnej 
części pochwy wycięty podłużny otwór na 
grzbiecie długości 155 mm oraz kontur 
gniazda na wąsy. Dwie ryfki w kształcie 
migdała, których tarcze są zespolone z nie-
ruchomymi koluszkami od strony grzbietowej. 
Trzewik długości połowy całej pochwy rytowany 
linią punktową w kwadraty, ćwierćsłońca i zęby. 
Zakończony gładko, bez ostrogi.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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MIECZ JAPOŃSKI O-TANTO, OKRES SHINO, XVII W.

dł. całk. w pochwie 520 mm, dł. głowni 352 mm, szer. 
głowni u nasady 27,5 mm, grubość grzbietu u nasady 
3,5 mm, krzywizna głowni 12 mm

Dokładny	opis	w	załączonym	ateście	rzeczoznawcy	
Stowarzyszenia	Historyków	Sztuki	–	mgr.	Krzysztofa	
Polaka,	nr	kat.	96/08

cena wywoławcza: 9 500 zł
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MIECZ JAPOŃSKI WAKIZASCHI, OKRES KOTO/EDO, XVI/XVIII/XIX

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

dokładny	opis	w	załączonym	ateście	rzeczoznawcy	
Stowarzyszenia	Historyków	Sztuki	–	mgr.	Krzysztofa	
Polaka;	nr	kat.	95/08

cena wywoławcza: 12 000 zł
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SZABLA HUSARSKA WĘGIERSKO-POLSKA, XVII/XVIII W.

dł. szabli 944 mm, dł. głowni 825 mm, szer. głowni 
u nasady 34,5 mm, grubość grzbietu u nasady 7 mm, 
krzywizna głowni 28 mm, masa szabli 670 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	oprawa	żelazna,	późniejsza,	
naśladująca	formę	z	XVII	wieku.	Jelec	krzyżowy,	
prosty,	 ze	 smukłymi	 wąsami	 o	 dł.	 103	 mm	
o	wszystkich	krawędziach	zaokrąglonych,	długości	
156	 mm.	 Trzon	 rękojeści	 owalny,	 drewniany,	
okręcony	sznurkiem	i	oklejony	dwukrotnie	skórą,	
naśladującą	drobny	jaszczur,	z	gęstymi,	poprzecz-
nymi	karbami.	Po	obu	stronach	trzonu,	powyżej	
górnego	wąsa,	żelazne,	ozdobne	rozety.	Głowica	
przykryta	płytkim	kapturkiem	z	płaskim	denkiem	
migdałowym.	Na	denku	nakładka	z	cienkiej	blaszki,	
formowana	tym	samym	migdałowym	kształtem	ząb-
kowań	na	całym	obwodzie.	Spełniała	rolę	przykrycia	
nitowania	 trzpienia	głowni,	 tak	 jak	dwie	 rozetki	

poprzecznego	nitu	 trzonu	rękojeści.	G ł o w n i a	
europejska,	 stalowa,	 o	 niewielkiej	 krzywiźnie,	
profilowana	na	obu	płazach	żłobiną	przytylcową	
i	 dwiema	 bruzdeczkami.	 Grzbiet	 z	 uskokiem	
i	pióro	z	progiem.	Sztych	asymetryczny.	Głownia	
na	zastawie	sygnowana	na	obu	płazach,	w	obu	
bruzdeczkach,	rzędem	9	liter	naprzemianległych,	
wyobrażających	literę	„E”	i	„Я”.	Na	części	płaskiej	
płazów,	tuż	pod	nasadą,	niewielka	sygnatura:	sierp	
z	ząbkowaniem	na	zewnątrz	i	pięcioramienny	znak	
z	wypukłą	kropką	w	środku.	Żłobina	przytylcowa	
od	zastawy	aż	do	uskoku	grzbietu,	w	odległości	
183	mm	od	 jelca.	Bruzdeczki	przytylcowe	się-
gają	odległości	115	mm	od	sztychu.	Niezwykle	
skąpa	 literatura	umiejscawia	 znaki	 tejże	 szabli	
w	przedziale	czasowym	od	XVII	do	połowy	XVIII	
wieku.	Nie	dysponujemy	ani	rodzimym,	ani	innym	
europejskim,	rzetelnym	opracowaniem	tego	tematu.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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SZABLA HUSARSKA WĘGIERSKO-POLSKA, XVII/XVIII W.

dł. szabli 900 mm, dł. głowni 747 mm, szer. głowni 
u nasady 34 mm, grubość grzbietu u nasady 7,4 mm, 
krzywizna głowni 53 mm, masa szabli 795 g

R ę k o j e ś ć 	 otwarta,	 oprawa	 żelazna.	 Jelec	
prosty,	krzyżowy,	o	dł.	166	mm.	Z	końcami	ramion	
poszerzonymi	formą	półkola.	Wąsy	proste,	płaskie,	
o	dł.	108	mm.	Przy	wewnętrznym	górnym	wąsie	
paluch	obrączkowy.	U	góry	wąsów	nit	poprzeczny.	
Trzon	 rękojeści	 drewniany,	 owijany	 sznurkiem	
i	 oklejony	 skórą,	 formowany	 w	 12	 karbów	
poprzecznych.	Głowica	przykryta	naparstkowym	
kapturkiem,	 zanitowanym	 trzpieniem	 głowni.	
G ł o w n i a 	europejska	z	wyraźnymi	śladami	sku-
wania	żelaza	na	wewnętrznym	płazie	i	na	grzbiecie.	
Profilowana	na	obu	płazach	trzema	bruzdeczkami.	
Poczynając	od	nasady,	bruzdeczka	przytylcowa	
kończy	się	płaskim	grzbietem	w	miejscu	początku	
obosiecznego	pióra.	Grzbiet	pióra	bez	młotka.	Dwie	

bruzdeczki,	 równoległe	do	przytylcowej,	biegną	
do	 końca	 asymetrycznego	 sztychu.	Pod	płaską	
nasadą	 o	 długości	 340	 mm,	 po	 obu	 stronach	
płazów,	bruzdeczka	tuż	przy	brzuścu	głowni.	Na	
płazie	wewnętrznym	sygnatura	szabelnika	zajmuje	
na	zastawie	ok.	110	mm	długości,	puncowana	
w	 trzech	 bruzdeczkach.	 W	 środkowej	 siedem	
kółek,	w	bruzdach	zewnętrznych	rysunek	sierpów	
zębatych,	zwróconych	do	siebie	grzbietami.	Końce	
sierpów	 zamykają	 trzy	 dołki,	wykonane	 puncą	
punktową.

Oprawa	rękojeści	późniejsza,	naśladująca	 formę	
z	XVII	w.	Jest	 rzeczą	niemożliwą,	aby	dokładnie	
określić	datę	wykonania	głowni.	Sygnatury	mogą	
być	stosowane	w	istniejących	szabelniach,	sięgając	
2	poł.	XVIII	w.	Szable	 te	niekoniecznie	należały	
do	formacji	husarii;	były	również	na	wyposażeniu	
dragonów	i	piechoty.

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA EUROPEJSKA NA WZÓR TURECKIEJ – KILIDŻ, XVIII/XIX W.

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

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

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

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA TURECKA KAWALERYJSKA – KILIDŻ, XVIII/XIX W.

dł. całk. w pochwie 921 mm, dł. szabli 910 mm, dł. 
głowni 775 mm, szer. głowni u nasady 26 mm, grubość 
grzbietu u nasady 4 mm, krzywizna głowni 101 mm, 
masa szabli 920 g, masa szabli w pochwie 820 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	oprawa	mosiężna,	złocona.	
Jelec	prosty,	krzyżowy,	w	przekroju	czworoboczny,	
z	krótkimi	wąsami	 i	prostymi	 ramionami	zakoń-
czonymi	z	obu	stron	owalną	kulką.	Obustronnie	
rytowany	w	drobne	ornamenty.	Trzon	 rękojeści	
i	pochylona	do	przodu	kulista	głowica	–	jednolite,	
pokryte	w	całości	złoconą	i	cyzelowaną	blachą	mo-
siężną.	Głowica	dodatkowo	obustronnie	rytowana	
motywem	kwiatu	o	siedmiu	płatkach.	G ł o w n i a	
ze	stali	polerowanej,	wąska,	o	przekroju	klino-
wym	i	dużej	krzywiźnie.	Sztych	w	 linii	grzbietu.	
Na	 zewnętrznym	 płazie	 głowni,	 na	 wysokości	
zastawy,	złocony	polski	herb	Prus	 I.	P o c h w a	
z	 łubek	drewnianych,	obciągnięta	czarną	skórą,	
zszytą	pośrodku	zewnętrznej	strony.	Szew	ozdobnie	
zakryty	sprężynkami	z	drutu	mosiężnego.	Okucia	
mosiężne:	bardzo	długa	szyjka,	dwie	ryfki	złożone	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	

od	strony	grzbietowej	oraz	wysoki	trzewik.	
Górna	 ryfka	połączona	z	szyjką	pochwy,	
w	grzbiecie	której	wycięty	podłużny	otwór	
oraz	wyprofilowane	gniazda	na	wąsy	jelca.	
Krawędzie	szyjki,	ryfek	i	trzewika	obustronnie	
dekorowane	drobnymi	ornamentami.	Trzewik	
zakończony	ostrogą.	
Atest	prof.	Z.	Żygulskiego	Jr.

Z	atestu	prof.	Zdzisława	Żygulskiego	jr:
Opisana szabla bez wątpienia była bronią 
Polaka. Trudno dowieść czy trafiła do Polski 
jako broń zdobyczna w kampaniach przeciwko 
Turkom, czy po prostu zakupiona od handlarzy 
białą bronią, co było powszechnym zjawiskiem 
w całej Europie. Polski herb Prus I przedstawia 
krzyż z tzw. półramieniem lub półtorakrzyżem 
po stronie lewej patrzącego. Znany od XIIII w., 
popularny głównie wśród szlachty małopolskiej 
choć protoplaści wywodzili się rzeczywiście z Prus. 
Herbem tym pieczętowali się m. in. Głowaccy, 
Jeżewscy i Trembeccy.

cena wywoławcza: 9 000 zł
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PÓŁSZABLA NIEMIECKA POLICJI, TYPU BRIQUET, OK. 1860 R.

dł. całk. w pochwie 745 mm, dł. szabli 685 mm, 
dł. głowni 548 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, 
grubość grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 
9 mm, masa szabli 680 g, masa szabli w pochwie 
885 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 stanowiąca	 jednolity	
odlew	mosiężny	z	jelcem,	kabłąkiem	i	karbowanym	
poprzecznie	trzonem.	Owalna	kopułka	na	głowicy,	
zanitowana	 trzpieniem	 głowni.	 G ł o w n i a	

stalowa,	 polerowana,	 o	 znikomej	 krzywiźnie	
i	przekroju	klinowym.	Pióro	jednosieczne,	sztych	
w	 linii	grzbietu.	Na	zewnętrznym	progu	bita	sy-
gnatura	wytwórni	„MÜHLENFELD	CO/BARMEN”.	
P o c h w a 	drewniana,	obciągnięta	czarną	skórą	
poszytą	po	stronie	wewnętrznej.	Okucia	mosiężne,	
szyjka	z	ogniwkiem	i	koluszkiem,	stanowiące	górną	
ryfkę.	Poniżej	druga	 ryfka.	Trzewik	zakończony	
spłaszczoną	gałką.

cena wywoławcza: 1 300 zł

48
SZPADA NIEMIECKA OFICERA PIECHOTY, XVIII/XIX W.

dł. szpady 984 mm, dł. głowni 822 mm, szer. głowni 
u nasady 25 mm, grubość grzbietu u nasady 8 mm, 
masa szpady 705 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 mosiężna.	
Jelec	 tarczowo-kabłąkowy.	 Tylne	 ramię	 jelca	
proste,	spłaszczone,	rozszerzające	się	ku	końcowi.	
Przednie,	łukowato	zagięte	i	połączone	z	trzpieniem	

głowni,	tworzy	kabłąk.	Owalna	tarczka	zewnętrzna	
większa,	 wewnętrzna	 mniejsza.	 G ł o w i c a	
okrągła,	nakryta	okrągłą	tulejką,	całość	zanitowa-
na	 trzpieniem	głowni.	Trzon	 rękojeści	opleciony	
filigranem,	mosiężny.	Głownia	stalowa,	polerowana,	
prosta.	Obustronnie	szlifowana	w	jedną,	szeroką	
bruzdę	obosiecznego	pióra.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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49
SZABLA ANGIELSKA SZEREGOWEGO PIECHOTY WZ 1800

dł. całk. w pochwie 755 mm, dł. szabli 755 mm, 
dł. głowni 630 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, 
grubość grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 
17 mm, masa szabli 735 g, masa szabli w pochwie 
z żabką 985 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 mosiężna,	
koszowo-tarczowa.	Jelec	esowaty.	Krótkie	 tylne	
ramię	zwinięte	w	wolutę	ku	głowni.	Tarcza,	od	
strony	siecznej	zwężająca	się,	 łukowato	zagięta,	
tworzy	kabłąk	główny,	mocowany	na	 trzpieniu.	
Dwa	 kabłąki	 boczne	 biegną	 od	 tarczy	 i	 łączą	
się	 z	 kabłąkiem	 głównym	 w	 jego	 środkowej	
części.	Trzon	rękojeści	mosiężny,	dookoła	ukośnie	

karbowany,	 zakończony	 owalną	 głowicą	 nito-
waną	 trzpieniem	głowni.	G ł o w n i a 	stalowa,	
polerowana,	o	znikomej	krzywiźnie,	w	przekroju	
klinowana,	obustronnie	szlifowana	w	jedną	bruzdę	
przygrzbietową,	sięgającą	 jednosiecznego	pióra.	
Sztych	w	 linii	grzbietu.	Na	płazie	zewnętrznym	
słabo	widoczny	znak	odbioru	korony	brytyjskiej.	
Na	grzbiecie,	częściowo	zatarta,	punca	producenta:	
„DAWE…/BI…”.	P o c h w a 	skórzana,	poszyta	po	
stronie	wewnętrznej.	Mosiężny	zaczep	do	żabki	
po	stronie	zewnętrznej.	Przy	szabli	regulaminowa	
żabka.
Szabla	z	wytwórni	Samuela	Dawesa	z	Birmingham,	
działającej	w	l.	1775–1830.

cena wywoławcza: 1 800 zł

50
PROCHOWNICA, XVIII w.

Kość	bydlęca	z	dekoracją	grawerowaną	w	postaci	
dwóch	rozet,	dozownik	mosiężny,	w	dolnej	części	

żelazny,	podobnie	jak	uchwyt	do	mocowania	przy	
pasie;	dł.	25,5	cm

cena wywoławcza: 800 zł
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51
SZABLA ROSYJKSJA 
SZEREGOWYCH KAWALERII, 
TZW. SZASZKA WZ 1881

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	oprawa	mosiężna.	Pochy-
lony	do	przodu	trzon	rękojeści	drewniany,	ukośnie	
karbowany.	Mocowany	od	góry	rozwidloną	głowicą	
w	 formie	 uproszczonej	 głowy	 ptaka	widzianej	
z	profilu,	u	nasady	uchwycony	szerokim	pierście-
niem.	Głowica	z	okrągłym	otworem	na	temblak	
mocowana	nakrętką	na	trzpieniu	głowni.	Na	ze-
wnętrznej	stronie	pierścienia	wyryta	cyfra	„5”	oraz	
wybita	liczba	„56”.	Między	pierścieniem	a	nasadą	
głowni	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a 	stalowa,	
polerowana,	o	małej	krzywiźnie.	Obustronnie	szli-
fowana	w	jedną	szeroką	bruzdę	zwężającą	się	ku	
sztychowi.	Na	długości	zastawy	i	brzuśca	bruzdy	
wypełniają	 niemal	 całą	 powierzchnię	 płazów.	
Pióro	obosieczne	z	ością,	sztych	asymetryczny,	
przygrzbietowy.	Na	zewnętrznym	progu	zastawy	
bita	sygnatura:	wpisane	w	trójkąt	„3NK/1942”.	
P o c h w a 	z	łubek	drewnianych,	poszyta	i	okle-
jona	czarną	ceratą	ze	szwem	na	grzbiecie.	Stalowa	
szyjka,	do	której	umocowany	mosiężny	pierścień	
z	 zaczepem	 od	 strony	 wewnętrznej.	 Pierścień	
mocowany	dwiema	śrubkami	od	strony	grzbieto-
wej	i	siecznej.	Poniżej	trzy	mosiężne	pierścienie	
z	czworogrannym	gniazdem	na	bagnet,	mocowane	
stalową	śrubką	od	strony	grzbietowej.	Środkowy	
pierścień,	z	 tulejką	 i	 ruchomym	koluszkiem	od	
strony	 siecznej,	 tworzy	 ryfkę.	 Dolny	 pierścień	
z	gniazdem	na	sztych	bagnetu.	Trzewik	stalowy	
bez	grzebienia,	umocowany	skoblem	po	stronie	
zewnętrznej.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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52
SZABLA ROSYJSKA SZEREGOWYCH ARTYLERII, TZW. DRAGONKA 
WZ 1881

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

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

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

cena wywoławcza: 3 500 zł
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53
SZABLA FRANCUSKA 
SZEREGOWYCH STRZELCÓW 
KONNYCH GWARDII WZ 1803

dł. całk. w pochwie 1060 mm, dł. szabli 1018 mm, 
dł. głowni 873 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, 
grubość grzbietu u nasady 10 mm, krzywizna głowni 
62 mm, masa szabli 1130 g, masa szabli w pochwie 
2180 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 mosiężna.	
Jelec	 krzyżowo-kabłąkowy,	 w	 przekroju	
sześcioboczny,	 z	 wąsami.	 Tylne	 ramię	 jelca	
zakończone	profilowaną	gałką,	przednie,	zagięte	
pod	 lekko	 rozwartym	 kątem,	 tworzy	 kabłąk,	
łukiem	dochodzący	do	głowicy	i	umocowany	na	
trzpieniu	głowni.	Kabłąk	profilowany	 z	małym	
wybrzuszeniem	i	 rozszerzeniem	w	górnej	części	
oraz	 ością	 po	 jego	 zewnętrznej	 stronie.	 Wąsy	
szerokie,	owalnie	zakończone,	z	zaznaczoną	ością.	
Głowica	wysunięta	lekko	ku	przodowi,	przykryta	
owalnym	 kapturkiem	 i	 nakładką,	 zanitowaną	
trzpieniem	głowni.	Długi,	sięgający	jelca	kapturek,	
zamocowany	sztyftem	na	jego	tylnym	ramieniu.	
Trzon	rękojeści	drewniany,	z	dwudziestoczteroma	
poprzecznymi	karbowaniami,	obciągnięty	czarną	
skórą	 i	opleciony	podwójnie	skręconym	drutem	
mosiężnym.	Na	tylnym	ramieniu	 jelca,	od	góry,	
bite	znaki:	litery	„JC”	w	owalu	i	napis	„VERSAIL-
LES”,	od	dołu	litera	„J”	w	owalu.	Między	jelcami	
a	nasadą	głowni	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	
stalowa,	polerowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie.	
Obustronnie	szlifowana	w	jedną	szeroką	bruzdę,	
wypełniającą	niemal	całą	powierzchnię	płazów.	
Szlif	bruzdy	przy	nasadzie	 lekko	 łukowaty,	się-
gający	 krótkiego,	 obosiecznego	 pióra.	 Sztych	
asymetryczny,	przygrzbietowy.	Na	zewnętrznym	
płazie,	 pod	 nasadą,	 bite,	 nieczytelne,	 znaki	
odbiorcze.	Na	grzbiecie	głowni	 trawiony	napis:	
„M:	 fture=Imple=du	Klingenthal	Coulaux	 fréres”.	
P o c h w a 	 z	 łubek	 drewnianych,	 o	 płaskim	
grzbiecie,	okuta	blachą	mosiężną.	Szyjka	z	wy-
cięciami	na	wąsy,	zespolona	z	płaszczem	pochwy.	
Szerokie,	mosiężne,	beczkowate	i	kanelowane	dwa	
pierścienie	z	ogniwkami	i	ruchomymi,	stalowymi	
koluszkami,	stanowiącymi	ryfki.	Między	nimi,	po	
obu	stronach,	wycięte	w	płaszczu	pochwy,	owal-
nie	zakończone	okna	wypełnione	czarną	skórą.	
Grzebień	asymetryczny,	z	grubej,	stalowej	blachy.	
Na	szyjce,	od	góry,	znak	–	litera	„J”	w	owalu.	Na	
stronie	zewnętrznej,	nad	i	pod	górną	ryfką	bite:	
numerator	wojskowy	„32”	i	litera	„O”	w	okręgu.

cena wywoławcza: 50 000 zł
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55
PÓŁSZABLA AUSTRIACKA GÓRSKICH ODDZIAŁÓW FORTYFIKACJI 
WZ 1907

dł. całk. w pochwie 730 mm, dł. szabli 663 mm, dł. 
głowni 522 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 5 mm, masa 
szabli 560 g, masa szabli w pochwie 900 g

R ę k o j e ś ć 	wzorowana	na	szabli	piechoty	wz	
1861	r.,	zamknięta,	oprawa	stalowa,	niklowana.	
Jelec	 tarczowo-kabłąkowy.	Tylne	 ramię	zwinięte	
w	wolutę	ku	głowni.	Przednie,	dwukrotnie	zała-
mane	ku	górze,	 tworzy	kabłąk	zamocowany	na	
trzpieniu.	Trzon	drewniany,	poprzecznie	karbowany,	
oklejony	imitacją	skóry	jaszczura	i	opleciony	trzema	
stalowymi	 drutami.	Kapturek	 długi,	mocowany	

pierścieniem	u	jelca,	zaś	od	góry	śrubą	na	trzpieniu	
głowni.	Między	jelcami	a	nasadą	głowni	skórzana	
podkładka.	 G ł o w n i a 	 stalowa,	 polerowana,	
niklowana,	o	bardzo	małej	krzywiźnie.	Szlifowana	
obustronnie	w	jedną	bruzdę	przygrzbietową,	wy-
pełniającą	do	połowy	płazy.	Krótkie	pióro	z	ością,	
sztych	symetryczny.	Na	zewnętrznym	progu,	pod	
nasadą,	tłok:	„W-n”,	dwugłowy	orzeł	i	liczba	„17”.	
P o c h w a 	stalowa,	polerowana,	niklowana.	Na	
stronie	zewnętrznej	zaczep	w	formie	grzybka	do	
żabki.	Grzebień	niesymetryczny	z	analogicznym	
tłokiem:	„W-n,	dwugłowy	orzeł	 i	 liczba	„17”	po	
stronie	wewnętrznej.

cena wywoławcza: 900 zł

54
SZABLA ROSYJSKA SZEREGOWYCH ARTYLERII, TZW. DRAGONKA 
WZ-1881

dł. całk. w pochwie 1000 mm, dł. szabli 975 mm, 
dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, 
grubość grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 
20 mm, masa szabli 980 g, masa szabli w pochwie 
z bagnetem 1885 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
esowaty,	 w	 przekroju	 czworokątny,	 wyoblony.	
Tylne	ramię	zakończone	pierścieniem	na	wiązania	
temblaka,	przednie	dwukrotnie	zagięte,	poszerzone	
w	górnej	części	i	połączone	zaczepem	z	kapturkiem,	
tworzy	kabłąk.	Pochylony	do	przodu	trzon	rękojeści,	
drewniany,	ukośnie	karbowany,	dołem	uchwycony	
pierścieniem,	od	góry	krótkim	kapturkiem,	moco-
wanym	nakrętką	na	trzpieniu	głowni.	Na	spodzie	
jelca	wybity	numerator	„20”.	G ł o w n i a 	stalowa,	
polerowana,	 o	 małej	 krzywiźnie,	 obustronnie	
szlifowana	w	jedną,	szeroką,	zwężającą	się	przy	
piórze	bruzdę.	Na	długości	zastawy	i	brzuśca	bruzdy	

wypełniają	 niemal	 całą	 powierzchnię	 płazów.	
Długie,	obosieczne	pióro	z	ością.	Sztych	asyme-
tryczny,	przygrzbietowy.	Na	zewnętrznym	progu	bita	
sygnatura	wytwórni	w	formie	kolistej	–	po	obwodzie	
napis:	„3AAT.OP.ØAБP.”	oraz,	poziomo,	rok	produkcji	
„1919”.	P o c h w a 	z	łubek	drewnianych,	oklejona	
ciemnobrązową	ceratą	 imitującą	skórę.	Stalowa	
szyjka,	do	której	umocowany	mosiężny	pierścień	
z	 zaczepem	 od	 strony	 wewnętrznej.	 Pierścień	
mocowany	dwoma	śrubkami	od	strony	grzbietowej	
i	siecznej.	Poniżej	trzy	pierścienie	z	czworogrannym	
gniazdem	na	bagnet,	mocowane	stalową	śrubką	od	
strony	grzbietowej.	Środkowy	pierścień	z	 tulejką	
i	ruchomym	koluszkiem	od	strony	siecznej	tworzy	
ryfkę.	 Dolny	 pierścień	 z	 gniazdem	 na	 sztych	
bagnetu.	Trzewik	stalowy	bez	ostrogi,	umocowany	
skoblem	do	płaszcza	pochwy.	W	gniazdach	bagnet	
tulejowy	wz	1891/30,	z	wybitym	numerem	na	
trzpieniu	„88278”	i	literą	„П”	na	pierścieniu.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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56
SZABLA PRUSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH, 2 POŁ. XIX W.

dł. całk. w pochwie 1040 mm, dł. szabli 1013 mm, dł. 
głowni 873 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 22 mm, 
masa szabli 1090 g, masa szabli w pochwie 1665 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	stalowa.	Jelec	
płaski	z	kabłąkiem.	Tylne	ramię	zwinięte	w	wolutę	
ku	głowni,	przednie,	załamane	pod	kątem	prostym,	
z	wybrzuszeniem	w	górnej	części,	tworzy	kabłąk	
w	 kształcie	 „półstrzemienia”,	 zamocowany	 na	
trzpieniu.	Długi,	sięgający	 jelca	kapturek	dołem,	
wraz	z	trzonem,	ujęty	pierścieniem,	górą	nitowany	
trzpieniem	głowni.	Trzon	rękojeści	profilowany	do	
dłoni	z	siedemnastoma	poprzecznymi	karbami.	
Między	 jelcem	a	nasadą	–	skórzana	podkładka.	
G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	o	małej	krzywiź-
nie,	„piórowa”.	Płazy	obustronnie	płaskie,	klinowe,	
grzbiet	 w	 przekroju	 okrągły,	 obosieczne	 pióro	
z	ością.	Sztych	asymetryczny,	przygrzbietowy.	Na	
wewnętrznym	płazie,	pod	nasadą,	sygnatura	wy-
twórni:	„ALEX.	KOPPEL”/”SOLINGEN”.	Na	grzbiecie	
litera	gotycka,	powyżej	rok	„85”	zwieńczony	literą	
„w”	 i	koroną.	P o c h w a 	stalowa,	polerowana,	

z	jedną	ryfką,	składającą	się	z	pierścienia	z	ogniw-
kiem	i	ruchomego	koluszka	od	strony	grzbietowej.	
Kanelowana	 szyjka	 z	 dławikiem	 blokującym	
wodzidła,	mocowana	do	płaszcza	pochwy	dwiema	
śrubami	od	strony	siecznej	i	grzbietowej.	Pochwa	
zakończona	asymetrycznym	grzebieniem.
Model	ten	nigdy	nie	wszedł	do	masowej	produkcji.	
Próbna	partia	została	rozesłana	do	różnych	pułków	
w	celach	przetestowania.	Opinia	była	negatywna;	
głownia	za	ciężka	i	zbyt	krucha.

cena wywoławcza: 3 000 zł

57
SZABLA AUSTRIACKA SZEREGOWYCH KAWALERII WZ 1904

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

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

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

cena wywoławcza: 2 500 zł
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SZABLA ANGIELSKA STRZELCÓW KONNYCH WZ 1822

dł. całk. w pochwie 995 mm, dł. szabli 977 mm, dł. 
głowni 830 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 9 mm, masa 
szabli 825 g, masa szabli w pochwie 1375 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	stalowa	koszo-
wo-tarczowa.	Części	stalowe	kanelowane.	Jelec	
esowaty,	trójkabłąkowy.	Tylne	ramię	jelca	zwinięte	
w	płaską	wolutę	ku	głowni.	Przednie,	 łukowato	
zagięte	ku	górze,	 tworzy	kabłąk	główny,	w	prze-
kroju	owalny,	spłaszczony	u	góry	i	zamontowany	
na	trzpieniu	głowni.	Dwa	owalne	kabłąki	boczne	
biegną	 łukiem	po	stronie	zewnętrznej	 i	 łączą	się	
z	kabłąkiem	głównym,	w	 jego	górnej	części.	Na	
kabłąku,	na	wysokości	głowicy,	wycięty	otwór	na	
temblak.	Na	wewnętrznej	stronie	 tarczki	wycięte	
dwa	nieregularne	otwory.	Długi,	 sięgający	 jelca	
kapturek,	 zwieńczony	 stalową	 kulką,	 nitowany	
trzpieniem	głowni,	od	dołu	ujęty	wraz	z	 trzonem	
szerokim	pierścieniem.	Drewniany	trzon	rękojeści	
z	siedmioma	poprzecznymi	karbowaniami,	oklejony	
czarną	skórą	jaszczura,	opleciony	trzema	podwójnie	
skręconymi	 srebrnymi	 drutami.	Między	 jelcami	
a	nasadą	głowni	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	
stalowa,	polerowana,	niklowana,	o	bardzo	małej	

krzywiźnie,	szlifowana	obustronnie	w	jedną	szeroką	
bruzdę	przytylcową.	Szlif	 bruzdy	przy	nasadzie	
prostokątny,	sięgający	obosiecznego	pióra	z	ością.	
Sztych	symetryczny.	Płaz	wewnętrzny	dekorowany	
trawionymi	motywami	geometrycznymi,	roślinnymi,	
koroną	w	promieniach,	skrzyżowanymi	strzelbami	
przy	nasadzie	 i	napisem	wokół	ośmioramiennej	
gwiazdy	„RIFLE	VOLUNTEERS”.	Płaz	zewnętrzny	
dekorowany	elementami	geometrycznymi,	roślinny-
mi,	koroną	w	promieniach,	trąbką	i	skrzyżowanymi	
sztandarami	przy	nasadzie.	Na	zewnętrznej	nasadzie	
wtłoczony	mosiężny,	okrągły	znak:	krzyż	ujęty	wokół	
napisem	„Proved”.	P o c h w a 	stalowa,	polerowa-
na,	niklowana,	z	dwiema	ryfkami,	składającymi	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	od	
strony	grzbietowej.	Lejkowato	rozszerzona,	kane-
lowana	szyjka	z	dławikiem	blokującym	wodzidła,	
mocowana	dwiema	śrubami	do	płaszcza	pochwy,	
od	strony	grzbietu	i	brzuśca.	Pochwa	zakończona	
asymetrycznym	grzebieniem.

Szabla	wyprodukowana	przez	Wilkinson	Sword	Ltd.	
i	dystrybuowana	przez	firmę	Thirkle,	działającą	od	
1766	roku.

cena wywoławcza: 2 000 zł

58
PÓŁSZABLA SZEREGOWYCH FIZYLIERÓW, PRUSY (?) XIX W.

dł. całk. w pochwie 805 mm, dł. szabli 785 mm, dł. 
głowni 670 mm, szer. głowni u nasady 21 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 12 mm, 
masa szabli 550 g, masa szabli w pochwie 715 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	w	całości	odlana	z	mo-
siądzu.	Jelec	esowaty	z	kabłąkiem,	tylne	jego	ramię	
zwinięte	w	wolutę	ku	głowni.	Trzon	poprzecznie	

karbowany.	Na	jelcu,	po	stronie	zewnętrznej,	bite	
litery:	„KK”	–	prawdop.	„korpus	kadetów”.	G ł o w -
n i a 	stalowa,	polerowana,	o	małej	krzywiźnie,	
wąska,	obustronnie	szlifowana	w	jedną,	sięgającą	
obosiecznego	pióra,	bruzdę.	Sztych	symetryczny.	
P o c h w a 	skórzana,	poszyta	po	stronie	wewnętrz-
nej.	Okucia	mosiężne.	Szyjka	z	zaczepem	do	żabki	
oraz	trzewik	zakończony	kulką.

cena wywoławcza: 400 zł
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60
SZABLA OFICERA LEKKIEJ KAWALERII, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. w pochwie 972 mm, dł. szabli 954 mm, dł. 
głowni 827 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, grubość 
grzbietu u nasady 5,5 mm, krzywizna głowni 36 mm, 
masa szabli 705 g, masa szabli w pochwie 1060 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 stalowa,	
koszowa.	 Jelec	 esowaty,	 czwórkabłąkowy,	
z	wąsami.	Tylne	 ramię	 jelca	zwinięte	w	płaską	
wolutę	ku	głowni.	Przednie,	 łukowato	zagięte	ku	
górze,	tworzy	kabłąk	główny,	w	przekroju	owalny,	
spłaszczony	u	góry,	z	otworem	na	trzpień	głowni.	
Trzy	kabłąki	boczne	biegną	łukiem	po	obu	stronach	
zewnętrznego	wąsa	i	łączą	się	z	kabłąkiem	głównym	
w	jego	górnej	części.	Wąsy	eliptyczne,	ostro	ścięte.	
Długi,	sięgający	jelca	kapturek,	nitowany	od	góry	
wraz	z	kabłąkiem	głównym	trzpieniem	głowni,	od	
dołu	sztyftem,	do	 tylnego	ramienia	 jelca.	Drew-
niany	trzon	rękojeści	z	jedenastoma	poprzecznymi	
karbowaniami,	oklejony	czarną	skórą	i	opleciony	

dwoma	 podwójnie	 skręconymi,	 mosiężnymi	
drutami.	Między	jelcem	a	nasadą	głowni	skórzana	
podkładka.	 G ł o w n i a 	 stalowa,	 polerowana,	
o	umiarkowanej	krzywiźnie,	obustronnie	szlifo-
wana	w	 jedną	szeroką	bruzdę	 i	przygrzbietową	
bruzdeczkę,	 tzw.	szlif	Montmorency.	Szlif	bruzdy	
przy	nasadzie	prostokątny.	Pióro	obosieczne,	sztych	
asymetryczny	przygrzbietowy.	P o c h w a 	stalowa,	
polerowana,	z	dwiema	ryfkami,	składającymi	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	od	
strony	grzbietowej.	Szyjka	z	dławikiem,	mocowana	
na	wcisk	do	płaszcza	pochwy.	Pochwa	zakończona	
asymetrycznym	grzebieniem,	dopasowana.

Szabla	 doskonale	 wyważona,	 wyrób	 zapewne	
europejski,	 trudna	do	jednoznacznego	określenia	
przynależność	 warsztatowa:	 Francja,	 Austria,	
Niemcy,	a	może	Polska.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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61
TASAK FRANCUSKI SZEREGOWYCH BRONI PIESZYCH,  
TZW. BRIQUET, 1803–1807

dł. całk. w pochwie 739 mm, dł. szabli 726 mm, dł. 
głowni 584 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8 mm, krzywizna głowni 20 mm, 
masa szabli 960 g, masa szabli w pochwie 1175 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 w	 całości	 odlana	
z	mosiądzu.	Jelec	esowaty,	z	kabłąkiem,	tylne	jego	
ramię	zakończone	kulką,	zwinięte	ku	głowni.	Trzon	
poprzecznie	karbowany.	Na	zewnętrznej	stronie	
kabłąka	bite	punce:	litera	„M”	zwieńczona	belką,	
litera	„B”	obwiedziona	ornamentem	perełkowym	
oraz	 numerator	 wojskowy	 „16”.	 G ł o w n i a	
stalowa,	polerowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie,	
w	przekroju	klinowa.	Płazy	obustronnie	płaskie,	

bez	pióra,	sztych	w	linii	grzbietu.	Na	zewnętrznym	
płazie,	pod	nasadą,	bita	punca:	litera	„M”	zwień-
czona	belką.	Na	grzbiecie	trawiony	napis:	„M:	fture	

Imple	du	Klingenthal	Coulaux	 freres.”	P o c h w a	
z	łubek	drewnianych,	oklejona	i	poszyta	po	stronie	
wewnętrznej	 czarną	 skórą.	 Okucia	 mosiężne.	
Szyjka	z	hakiem	po	stronie	zewnętrznej	i	trzewik	
zakończony	kulką.

Litera	„B”	obwiedziona	ornamentem	perełkowym	
jest	 znakiem	 Simona	 Beaumaretza,	 dyrektora	
wytwórni	w	Klingenthal	w	latach	1803–1807,	zaś	
litera	„M”	zwieńczona	belką	–	punca	towarzysząca	
ww.	znakowi.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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62
TASAK FRANCUSKI ABORDAŻOWY AN IX 1833, WERSJA III

dł. całk. w pochwie 823 mm, dł. tasaka 805 mm, dł. 
głowni 672 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, grubość 
grzbietu u nasady 9 mm, krzywizna głowni 17 mm, 
masa tasaka 905 g, masa tasaka w pochwie 1165 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	stalowa.	Jelec	
tarczowy	z	kabłąkiem.	W	części	grzbietowej	tarcza	
owalnie	zakończona	i	lekko	zawinięta	ku	głowni.	
Przednia	część	tarczy	przechodzi	w	kabłąk,	moco-
wany	na	trzpieniu	głowni.	Trzon	rękojeści	stalowy,	
w	 przekroju	 ośmioboczny,	 nakryty	 kapturkiem	
nitowanym	trzpieniem	głowni.	Na	kapturku,	po	
stronie	 zewnętrznej,	 przyspawana	 mosiężna	
tabliczka	 z	 numerem	 „413”.	 Między	 tarczą	
a	 nasadą	 –	 skórzana	 podkładka.	 G ł o w n i a	
stalowa,	polerowana,	szeroka,	o	niewielkiej	krzy-
wiźnie,	obustronnie	szlifowana	w	 jedną	bruzdę,	

sięgającą	 obosiecznego	 pióra.	 Sztych	 w	 linii	
grzbietu.	Szerokie	bruzdy	wypełniają	niemal	całą	
powierzchnię	płazów.	Na	grzbiecie,	pod	nasadą,	
ryty,	częściowo	widoczny,	napis	 „Manuf.	 re	R…	
[nieczytelny]	 re”.	 P o c h w a 	 skórzana,	 poszyta	
po	stronie	wewnętrznej.	Okucia	mosiężne.	Szyjka	
mocowana	do	płaszcza	zszywkami	po	obu	stronach.	
Prostokątny	zaczep	po	stronie	zewnętrznej.	Trzewik	
podobnie	mocowany,	zakończony	okrągłą	gałką.

Według	najbardziej	wiarygodnej	hipotezy,	wyrażonej	
przez	Jeana	Lhoste’a	 i	Patricka	Reseka	w	publi-
kacji	„Les	Sabres…”,	wyżej	opisany	tasak	był	na	
wyposażeniu	 oddziałów	 desantowych	 piechoty	
morskiej,	być	może	zaangażowanych	w	tym	czasie	
do	kolonizacji	Indochin.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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63
SZABLA ROSYJSKA SZEREGOWYCH ARTYLERII, TZW. DRAGONKA 
WZ 1868

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

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

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

cena wywoławcza: 6 500 zł
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SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH, 1831 R.

dł. całk. w pochwie 1035 mm, dł. szabli 1010 mm, 
dł. głowni 865 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, 
grubość grzbietu u nasady 10 mm, krzywizna głowni 
60 mm, masa szabli 1010 g, masa szabli w pochwie 
1795 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 stalowa,	
koszowa.	 Jelec	 esowaty,	 trójkabłąkowy.	 Tylne	
ramię	jelca	zwinięte	w	wolutę	ku	głowni.	Przednie	
ramię,	 dwukrotnie	 łukowato	 zagięte	 ku	 górze,	
tworzy	kabłąk	główny,	zamocowany	na	trzpieniu	
głowni.	Dwa	kabłąki	 boczne	biegną	 łukiem	po	
stronie	 zewnętrznej	 i	 łączą	 się	w	górnej	 części	
z	kabłąkiem	głównym.	U	szczytu	kabłąka	otwór	
(szlic)	 na	 temblak.	 Trzon	 rękojeści	 drewniany,	
z	dziewiętnastoma	poprzecznymi	karbowaniami,	
obciągnięty	czarną	skórą.	Głowica	pochylona	do	
przodu,	nakryta	długim,	sięgającym	jelca	kaptur-
kiem.	Kapturek	zwieńczony	migdałowym	guzem,	
od	góry	nitowany	trzpieniem	głowni,	dołem	ujęty	
wraz	z	 trzonem	szerokim	pierścieniem.	Między	
jelcami	a	nasadą	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	
stalowa,	polerowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie,	

obustronnie	szlifowana	w	 jedną	szeroką	bruzdę,	
wypełniającą	niemal	całą	powierzchnię	płazów.	
Szlif	bruzdy	przy	nasadzie	prostokątny,	sięgający	
obosiecznego	 pióra.	 Sztych	 asymetryczny,	
przygrzbietowy,	z	pazurem.	Na	grzbiecie	głowni	
trawiony	napis:	 „	Fabryka	Narodowa	Marymont	
1831	 r.”	 P o c h w a 	 stalowa,	 polerowana,	
niklowana,	 od	 strony	 grzbietowej	 spłaszczona,	
z	dwoma	ogniwkami	i	ruchomymi	koluszkami.	Od	
góry	szyjka	ze	wzmocnionym	kołnierzem.	Pochwa	
zakończona	grubym,	asymetrycznym	grzebieniem	
z	wybrzuszeniem	od	strony	siecznej.

Z	atestu	prof.	Zdzisława	Żygulskiego	jr:
Wyżej opisana szabla jest świetnym okazem pol-
skiej szabli oficerskiej, wyprodukowanej w okresie 
powstania listopadowego w fabryce warszawskiej 
na Marymoncie, na terenie dzisiejszego Żoliborza. 
Odziedziczyła najlepsze cechy francuskiej szabli 
kawaleryjskiej z czasów cesarza Napoleona. 
Świetnie, wraz z rękojeścią, wyważona, budząca 
zaufanie jako niezawodna broń bojowa.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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SZABLA FRANCUSKA ADJUTANTA OFICERA PIECHOTY WZ 1855

dł. całk. w pochwie 943 mm, dł. szabli 885 mm, 
dł. głowni 745 mm, szer. głowni u nasady 30 
mm, grubość grzbietu u nasady 9 mm, krzywizna 
głowni 10 mm, masa szabli 790 g, masa szabli 
w pochwie 1185 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
tarczowy	z	kabłąkiem.	Część	zewnętrzna	 tarczy	
zdobiona	ażurem	roślinnym,	część	wewnętrzna	
zakończona,	zwiniętą	ku	głowni,	zdobioną	orna-
mentem,	 wolutą.	 Kabłąk	 połączony	 zaczepem	
z	kapturkiem.	W	górnej	części	wycięty	otwór	do	
wiązania	temblaka.	Krótki	kapturek,	bordiurowany	
ornamentem	roślinnym,	nitowany	od	góry	trzpieniem	
głowni.	Trzon	rękojeści	z	lakierowanej	kości	bawolej,	
z	czternastoma	ukośnymi	karbowaniami,	opleciony	
podwójnie	skręconym	mosiężnym	drutem.	Między	

tarczą	a	nasadą	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	
stalowa,	 polerowana,	 niklowana,	 o	 niewielkiej	
krzywiźnie,	szlifowana	obustronnie	w	jedną	szeroką	
bruzdę	 i	 przygrzbietową	 bruzdeczkę,	 tzw.	 szlif	
Montmorency.	Oba	szlify	niemal	na	całej	długości	
płazów,	 od	 nasady	 do	 symetrycznego	 sztychu	
z	ością.	Na	grzbiecie	głowni	wyryty	napis:	„Manufre	
de	Klingenthal	Coulaux	&	Cie”.	Na	zewnętrznym	
nasadzie	wybita	dwukrotnie,	zwieńczona	koroną,	
litera	„B”	w	owalu	–	znak	kontrolera	firmy	Coulaux	
od	 1838	 do	 1860	 roku.	 P o c h w a 	 stalowa,	
polerowana,	oksydowana	na	ciemny	brąz,	z	dwiema	
ryfkami,	składającymi	się	z	pierścienia	z	ogniwkiem	
i	ruchomego	koluszka	od	strony	grzbietowej.	Szyjka	
z	dławikiem	blokującym	wodzidła,	umocowana	
w	płaszczu	pochwy	śrubą	od	strony	zewnętrznej.	
Grzebień	asymetryczny.

cena wywoławcza: 3 000 zł
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66
PAŁASZ FRANCUSKI SZEREGOWYCH KIRASJERÓW WZ 1854

dł. całk. w pochwie 1118 mm, dł. szabli 1088 mm, 
dł. głowni 922 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, 
grubość grzbietu u nasady 10 mm, masa szabli 1260 
g, masa szabli w pochwie 035 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 mosiężna	
koszowo-tarczowa.	Jelec	esowaty	czterokabłąkowy.	
Tarcza	od	strony	grzbietu	lekko	zawinięta	ku	głowni,	
od	strony	siecznej	zwężająca	się,	łukowato	zagięta,	
zakończona	zaczepem,	tworzy	kabłąk	główny.	Trzy	
kabłąki	boczne	biegną	zagięte	od	zewnętrznej	strony	
tarczy	 i	 łączą	się	z	kabłąkiem	głównym	w	 jego	
górnej	części.	Krótki,	mocujący	trzon	kapturek	i	ka-
błąk	główny	zanitowane	trzpieniem	głowni.	Trzon	
rękojeści	drewniany,	z	dwudziestoma	poprzecznymi	
karbowaniami,	oklejony	czarną	skórą	i	opleciony	
podwójnie	 skręconym	 mosiężnym	 drutem.	 Na	
kabłąku	głównym,	na	wewnętrznej	stronie,	bita,	
zwieńczona	gwiazdką	w	owalu,	 litera	„S”,	 liczba	

„11”	w	owalu,	litera	„S”	w	rombie	oraz	numerator	
wojskowy	 „46881”.	 Między	 tarczą	 a	 nasadą	
głowni	podkładka	skórzana.	G ł o w n i a 	stalowa,	
polerowana,	 o	przekroju	 klinowym.	Szlifowana	
obustronnie	w	dwie	szerokie	i	głębokie	bruzdy	na	
całej	długości	płazów.	Krótkie	obosieczne	pióro	
z	mocno	wystającą	ością.	Sztych	symetryczny.	Na	
wewnętrznej	stronie,	przy	nasadzie,	bita,	zwień-
czona	gwiazdką	w	rombie,	litera	„S”.	Na	grzbiecie	
trawiony	 napis:	 „Mre	 d’Armes	 de	 Châtt	 –	 Mai	
1873	=Dragon	Mle	1854	Tme	1882.	P o c h w a	
stalowa,	polerowana,	z	jedną	ryfką,	składającą	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	od	
strony	grzbietowej.	Szyjka	z	dławikiem	mocująca	
wodzidła,	mocowana	dwoma	nitami	do	zewnętrznej	
i	wewnętrznej	strony	płaszcza	pochwy.	Od	góry,	na	
szyjce,	po	obu	jej	stronach,	mało	czytelne	punce.	
Pochwa	zakończona	symetrycznym	grzebieniem.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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67
SZABLA PRUSKA 
SZEREGOWEGO ARTYLERII WZ 
M-1848 n/A

dł. całk. w pochwie 918 mm, dł. szabli 888 mm, dł. 
głowni 753 mm, szer. głowni u nasady 32 mm, grubość 
grzbietu u nasady 8,5 mm, krzywizna głowni 37 mm, 
masa szabli 985 mm, masa szabli w pochwie 1700 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	oprawa	stalowa.	Jelec	
krzyżowo-kabłąkowy	z	owalnymi	półwąsami.	Tylne	
ramię	jelca	zwinięte	w	wolutę	ku	głowni,	przednie,	
załamane	pod	kątem	prostym,	z	wybrzuszeniem	
w	 górnej	 części,	 tworzy	 kabłąk	 w	 kształcie	
„półstrzemienia”.	Długi,	sięgający	 jelca	kapturek	
z	policzkami	od	góry	mocowany	wraz	z	kabłą-
kiem	nakrętką	na	 trzpieniu,	od	dołu	ujęty	wraz	
z	 trzonem	pierścieniem.	Trzon	z	 litego	drewna,	
z	 szesnastoma	 poprzecznymi	 karbowaniami,	
uchwycony	 poprzecznym	 nitem	 w	 policzkach	
kapturka.	Na	wewnętrznym	krzyżu	jelca	trawione	
symbole:	„4SZ.	15P.U.	32.”	[4	szwadron	15	pułku	
ułanów,	broń	numer	32).	G ł o w n i a 	stalowa,	
polerowana,	o	średniej	krzywiźnie,	obustronnie	
szlifowana	w	jedną	szeroką	bruzdę.	Szlif	bruzdy	
przy	nasadzie	prostokątny,	sięgający	krótkiego,	
obosiecznego	pióra	z	ością.	Sztych	symetryczny.	
Na	 wewnętrznym	 progu	 sygnatura	 wytwórcy:	
„WEYERSBERG/KIRSCHBAUM	 &	 CIE”.	 Na	
grzbiecie	 tłoczona	cyfra	 „15”	zwieńczona	 literą	
„W”	pod	koroną.	Poniżej	litera	gotycka.	P o c h w a	
stalowa,	polerowana,	z	jedną	ryfką	i	nieruchomym	
koluszkiem.	Szyjka	mocująca	wodzidła	mocowana	
do	płaszcza	pochwy	dwiema	śrubami	od	strony	
grzbietu	i	brzuśca.	Na	szyjce,	od	góry,	bita	liczba	
„57”	oraz	zwieńczona	koroną	litera	„A”.	Pochwa	
zakończona	asymetrycznym	grzebieniem.

cena wywoławcza: 3 500 zł
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68
SZABLA PRUSKA 
SZEREGOWYCH BRONI 
JEZDNYCH WZ 1811

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

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

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

cena wywoławcza: 4 000 zł
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69
SZABLA NIEMIECKA OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1848

dł. szabli 889 mm, dł. głowni 745 mm, szer. głowni 
u nasady 29 mm, grubość grzbietu u nasady 10 mm, 
krzywizna głowni 15 mm, masa szabli 920 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
tarczowo	 –	 kabłąkowy.	Wewnętrzna,	mniejsza,	
tarcza	na	zawiasach	 i	z	otworem	do	blokowania	
szabli	w	pochwie,	zewnętrzna	z	głębokim	reliefem	
kotwicy	 w	 owalu.	 Tylne	 ramię	 jelca	 zwinięte	
w	wolutę	ku	głowni.	Zwężająca	się	ku	górze	tarcza	
tworzy	kabłąk,	mocowany	na	głowicy,	na	zewnątrz	

dekorowany	reliefem	palmety.	Długi	kapturek	w	for-
mie	lwa	z	długą	grzywą,	od	dołu	mocowany,	wraz	
z	 trzonem,	kanelowanym	pierścieniem,	od	góry	
nitowany	trzpieniem	głowni.	Trzon	rękojeści	z	kości	
słoniowej,	 z	 siedmioma	poprzecznymi	 karbami	
i	opleciony	dwoma	podwójnie	skręconymi	drutami	
mosiężnymi.	G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	
o	umiarkowanej	krzywiźnie,	w	przekroju	klinowa.	
Grzbiet	 okrągły,	 dekorowany	 stylizowaną	 wicią	
roślinną.	Pióro	obosieczne,	sztych	przygrzbietowy.	
Płazy	obustronnie	dekorowane	panopliami.

cena wywoławcza: 3 500 zł

70
SZABLA FRANCUSKA OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1837

dł. całk. w pochwie 878 mm, dł. szabli 846 mm, 
dł. głowni 704 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, 
grubość grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 
11 mm, masa szabli z temblakiem 715 g, masa szabli 
w pochwie z temblakiem 1005 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
koszowy,	w	części	zewnętrznej	perforowany	wzorem	
roślinnym	i	kotwicą.	Tylne	ramię	jelca	zakończone	
stylizowaną	głową	delfina,	 zwinięte	 ku	 głowni.	
Zwężająca	się	z	przodu	tarcza,	łukowato	zagięta,	
tworzy	kabłąk	z	otworem	na	temblak.	Długi	kapturek	
mocowany	pierścieniem	u	jelca,	od	góry	nitowany	
trzpieniem	głowni.	Trzon	 rękojeści	 z	brązowego	
rogu,	poprzecznie	karbowanego.	Między	 jelcami	
a	nasadą	głowni	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	

stalowa,	polerowana,	o	znikomej	krzywiźnie.	Obu-
stronnie	szlifowana	w	jedną	bruzdę	i	bruzdeczkę	
przygrzbietową,	 tzw.	szlif	Montmorency.	Bruzdy	
sięgają	 krótkiego,	 obosiecznego	 pióra	 z	 ością.	
Sztych	symetryczny.	Na	grzbiecie	trawiony	napis	
„Coulaux	et	Cie	Klingenthal”.	P o c h w a 	z	łubek	
drewnianych,	oklejona	i	poszyta	od	strony	siecznej	
czarną	skórą.	Oprawa	mosiężna.	Szyjka	obustronnie	
dekorowana	kotwicą.	Na	zewnętrznej	stronie	zaczep	
w	formie	grzybka,	na	grzbiecie	beczkowate	ogniwko	
z	ruchomym	koluszkiem.	Poniżej	druga	ryfka	z	ana-
logicznym	ogniwkiem	i	ruchomym	koluszkiem	od	
strony	grzbietowej.	Pochwa	zakończona	trzewikiem	
z	 asymetrycznym	 grzebieniem,	 dekorowanym	
stylizowanym,	wypukłym	ornamentem	roślinnym.	
Przy	szabli	temblak.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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71
FRANCUSKA SZPADA OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1837

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

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

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

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

cena wywoławcza: 2 500 zł

72
SZABLA FRANCUSKA OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1837

dł. całk. w pochwie 880 mm, dł. szabli 852 mm, 
dł. głowni 709 mm, szer. głowni u nasady 27 mm, 
grubość grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 
11 mm, masa szabli 665 g, masa szabli w pochwie 
z temblakiem 965 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 mosiężna.	
Jelec	koszowy,	w	części	zewnętrznej	perforowany	
wzorem	 roślinnym	 i	 kotwicą.	Tylne	 ramię	 jelca	
zakończone	stylizowaną	głową	delfina,	zwinięte	
ku	 głowni.	 Zwężająca	 się	 z	 przodu	 tarcza,	
łukowato	 zagięta,	 tworzy	 kabłąk	 z	 otworem	na	
temblak.	Długi	kapturek	mocowany	pierścieniem	
u	jelca,	od	góry	nitowany	trzpieniem	głowni.	Trzon	
rękojeści	z	brązowego	rogu,	poprzecznie	karbowa-
nego.	Między	 jelcami	a	nasadą	głowni	skórzana	
podkładka.	G ł o w n i a 	 stalowa,	polerowana,	

o	 znikomej	 krzywiźnie,	 obustronnie	 szlifowana	
w	 jedną	 bruzdę	 i	 bruzdeczkę	 przygrzbietową,	
tzw.	szlif	Montmorency.	Bruzdy	sięgają	krótkiego,	
obosiecznego	pióra	z	ością.	Sztych	symetryczny.	
Na	grzbiecie	 trawiony,	 częściowo	zatarty	napis	
„Coulaux	et	Cie	Kl	…	[nieczytelnie]	”.	P o c h w a	
z	łubek	drewnianych,	oklejona	i	poszyta	od	strony	
siecznej	czarną	skórą.	Oprawa	mosiężna.	Szyjka	
obustronnie	dekorowana	kotwicą.	Na	zewnętrznej	
stronie	 zaczep	 w	 formie	 grzybka,	 na	 grzbiecie	
beczkowate	 ogniwko	 z	 ruchomym	 koluszkiem.	
Poniżej	druga	 ryfka	z	analogicznym	ogniwkiem	
i	 ruchomym	koluszkiem	od	 strony	 grzbietowej.	
Pochwa	zakończona	trzewikiem	z	asymetrycznym	
grzebieniem,	dekorowanym	stylizowanym,	wypu-
kłym	ornamentem	roślinnym.	Przy	szabli	temblak.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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74
SZABLA ARABSKA, TZW. 
NIMCHA, 1 POŁ. XIX W.

dł. szabli 702 mm, dł. głowni 573 mm, szer. głowni 
u nasady 27 mm, grubość grzbietu u nasady 9 mm, 
krzywizna głowni 35 mm, masa szabli 580 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	pierwotnie	półzamknięta.	
Jelec	mosiężny	 z	bardzo	krótkimi	wąsami	 i	 ra-
mionami	zagiętymi	ku	głowni.	Ramiona,	przednie	
i	 rozdwojone	 tylne,	 ozdobione	 nieregularnymi	
nacięciami.	Kabłąk	ułamany,	w	oryginale	zagięty	
pod	kątem	prostym,	dochodził	do	głowicy,	ale	nie	
łączył	się	z	nią	konstrukcyjnie.	Trzon	drewniany	
z	głowicą	zagiętą	ku	przodowi,	obłożony	ozdobnie	
wyciętymi	płytkami	rogowymi.	G ł o w n i a 	stalo-
wa,	polerowana,	o	dużej	krzywiźnie,	obustronnie	
szlifowana	w	dwie	wąskie	bruzdy	przygrzbietowe,	
sięgające	połowy	szerokiego,	obosiecznego	pióra.	
Głownia	 z	uskokiem	zastawy	 i	młotkiem	pióra.	
Sztych	w	linii	grzbietu.	Grzbiet	głowni	z	uskokiem	
i	progiem.

cena wywoławcza: 700 zł

73
SZABLA HISZPAŃSKA OFICERA 
MARYNARKI WOJENNEJ WZ 
1844/57

dł. szabli 882 mm, dł. głowni 752 mm, szer. głowni 
u nasady 24 mm, grubość grzbietu u nasady 5 mm, 
krzywizna głowni 13 mm, masa szabli 660 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
tarczowo-kabłąkowy.	 Wewnętrzna,	 mniejsza,	
tarcza	 na	 zawiasach	 z	 bolcem	do	 blokowania	
szabli	w	pochwie,	zewnętrzna	z	głębokim	reliefem	
kotwicy	zwieńczonej	koroną	w	owalu.	Tylne	ramię	
jelca	zwinięte	w	wolutę	ku	głowni.	Zwężająca	się	
ku	 górze	 tarcza	 tworzy	 kabłąk	 mocowany	 na	
głowicy.	Tarcza	 i	kabłąk	dekorowane	 reliefowo	
motywem	palmety.	Długi	kapturek	w	formie	lwa	
z	długą	grzywą	od	dołu	mocowany	kanelowanym	
pierścieniem,	od	góry	nitowany	trzpieniem	głowni.	
Trzon	z	kości	bawolej	z	ośmioma	poprzecznymi	
karbami,	owinięty	podwójnie	skręconym	drutem.	
Wewnątrz	tarczy	na	zawiasach	ryty	napis:	„E.	P.	
NAHARRO”.	G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	
w	przekroju	klinowa,	o	małej	krzywiźnie.	Pióro	
obosieczne	z	ością.	Grzbiet	w	przekroju	okrągły,	
sztych	asymetryczny,	przygrzbietowy.

Szabla	pozbawiona	na	głowni	dekoracji	z	okresu	
Hiszpanii	Królewskiej;	tym	sposobem	dostosowana	
do	Hiszpanii	gen.	Franco.	Wtórnie	niklowana.

cena wywoławcza: 900 zł
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76
ZBIÓR REPLIK POLSKICH SZABLI

szabla	honorowa,	szabla	oficerska	wz	22,	szabla	karabela

cena wywoławcza: 900 zł

75
SZABLA ANGIELSKA OFICERA SAPERÓW WZ 1857

dł. szabli 913 mm, dł. głowni 783 mm, szer. głowni 
u nasady 41 mm, grubość grzbietu u nasady 7 mm, 
krzywizna głowni 51 mm, masa szabli 790 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 stalowa.	
Jelec	koszowy,	perforowany	dekoracją	w	 formie	
liści	akantu,	W	górnej	i	dolnej	części	kosza	dwie	
szczeliny	na	 temblak.	Trzon	rękojeści	drewniany	
z	sześcioma	poprzecznymi	karbowaniami,	oklejony	
czarną	skórą	i	opleciony	trzema	drutami.	Kapturek	
długi,	mocowany	pierścieniem	u	 jelca	 i	od	góry	
nitowany	trzpieniem	głowni.	Góra	 i	dół	kapturka	
ukośnie	karbowane.	G ł o w n i a 	stalowa,	pole-
rowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie,	obustronnie	

szlifowana	w	jedną	szeroką	bruzdę	przygrzbietową.	
Szlif	 sięga	 obosiecznego	 pióra,	 sztych	 w	 linii	
grzbietu.

Oficerowie	Royal	Engineers	(saperzy)	do	1857	r.	
używali	szabli	standardowych	piechoty	wz	1786.	
W	erze	wiktoriańskiej	R.	E.,	dla	podkreślenia	swojej	
specyficznej	 roli	 i	niezależności,	stworzyli	nowy	
wzór	szabli,	jeden	z	najatrakcyjniejszych	wzorów	
wiktoriańskiej	Anglii.	Spotykana	do	końca	XIX	w.	
ww.	szabla,	najprawdopodobniej	używana	była	
na	 terenie	 kolonii	 brytyjskich.	 Głownia	 starsza	
od	rękojeści.	Na	tych	terenach	stosowanie	broni	
odbiegającej	od	regulaminu	było	często	spotykane.

cena wywoławcza: 1 300 zł
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78
KINDŻAŁ ROSYJSKI WZ 1907

dł. całk. w pochwie 645 mm, dł. szabli 594 mm, 
dł. głowni 435 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, 
krzywizna głowni 13 mm, masa 490 mm, masa 
w pochwie 760 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta.	Dwie	okładziny	drewniane,	
zespolone	z	 trzpieniem	o	takim	samym	kształcie	
dwoma	 dużymi	 nitami	 –	 górny	 na	 wysokości	
głowicy,	dolny,	mocujący	 jednocześnie	pierścień	
mosiężny,	przy	głowni.	Główki	nitów	od	zewnętrznej	
strony	półkoliste.	Między	nasadą	a	głownią	skórzana	
podkładka.	 G ł o w n i a 	 stalowa,	 polerowana,	
obosieczna,	lekko	zakrzywiona,	o	przekroju	spłasz-
czonego	rombu.	Obustronnie	na	środku	szlifowana	
w	dwie	wąskie	bruzdy	na	długości	od	nasady	do	

obosiecznego	pióra	z	ością.	Sztych	asymetryczny.	
Na	 wewnętrznej	 stronie,	 przy	 nasadzie,	 bita	
punca:	wokół	dwugłowego	orła	napis	 „ЗЛАТОУСТ 
OP. ФАБP” [Златоустовская Оружейная Фабрика],	
obok	data	„1915 г”;	na	zewnętrznej	litera	„A”	oraz	
litera	„A”	zwieńczona	koroną.	P o c h w a 	z	łubek	
drewnianych,	oklejona	czarną	skórą,	od	góry	okuta	
mosiężną	tuleją	z	okienkami	po	obu	stronach.	Dolna	
część	tulei	to	pierścień	wraz	z	tulejką	na	rzemień	
od	 strony	 wewnętrznej.	 Pochwa	 zakończona	
mosiężnym	trzewikiem,	zwieńczonym	kanelowaną	
kulą	i	mocowanym	do	płaszcza	pochwy	mosiężną	
zszywką.	Na	pierścieniu	bita	punca:	litera	„A”.	Przy	
pochwie	regulaminowa,	skórzana	żabka	z	metalową	
szlufką.

cena wywoławcza: 900 zł

77
KORDELAS, XIX/XX W.

dł. całk. 710 mm, dł. głowni 530 mm, szer. głowni 
u nasady 28 mm, grubość grzbietu u nasady 
7 mm, masa bez pochwy 690 g, masa z pochwą 
885 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 stanowiąca	 jednolity	
odlew	mosiężny	z	jelcem	i	kabłąkiem,	poprzecznie	
karbowanym	 trzonem	 i	 tarczką	po	 zewnętrznej	

stronie.	G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	prosta,	
o	przekroju	klinowym.	Na	wewnętrznym	progu	
sygnatura	„OLLINGER”,	na	zewnętrznym	nieczy-
telny	monogram	zwieńczony	koroną	i	„OLLINGER”.	
P o c h w a 	z	czarnej	 skóry	poszytej	po	stronie	
wewnętrznej.	Okucia	mosiężne,	szyjka	z	hakiem	
po	stronie	zewnętrznej	i	trzewik	zakończony	gałką.

cena wywoławcza: 900 zł
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79
SZABLA WĘGIERSKA – KARABELA BOJOWA, XVII/XIX W.

dł. całk. w pochwie 1023 mm, dł. szabli 984 mm, dł. 
głowni 847 mm, szer. głowni u nasady 37 mm, grubość 
grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 23 mm, 
masa szabli 680 g, masa szabli w pochwie 1155 g

R ę k o j e ś ć 	 otwarta,	 oprawa	 srebrna.	 Jelec	
prosty	 krzyżowy,	 w	 przekroju	 czworoboczny,	
z	 krótkimi	 wąsami	 i	 ramionami	 skierowanymi	
w	dół,	zwiniętymi	na	końcach	w	wolutę	ozdobioną	
rozetą.	Wydatna	tarcza	 jelca	z	obu	stron	pięknie	
rytowana	 w	 motywy	 pochodzenia	 tureckiego:	
kartusz	z	wrębami	ze	stylizowanymi	motywami	
lilii.	Na	krawędziach	tarczy	również	lilijki.	Pochylona	
do	przodu	głowica	w	formie	schematycznej	głowy	
orlej	widzianej	z	profilu.	Dwie	okładziny,	stanowiące	
trzon	rękojeści,	wykonane	z	czarnego,	polerowanego	
rogu,	nacinane	w	osiem	daszkowatych	szewronów	
dla	pewniejszego	uchwytu.	Zarys	głowicy,	obrys	
górnego	wąsa	 oraz	 szewrony	 nabijane	 ćwiecz-
kami	o	złotych	główkach.	Okładziny	 trzykrotnie	
przynitowane	 do	 trzpienia	 nitami	 o	 złocistych	
główkach,	spojone	gładką,	srebrną	taśmą,	rytowaną	
dwiema	liniami	przy	jej	krawędziach.	G ł o w n i a	

wykuta	z	żelaza,	zapewne	wyrobu	węgierskiego,	
obustronnie	szlifowana	w	 jedną,	bardzo	szeroką	
bruzdę,	biegnącą	od	nasady	 i	niemal	sięgającą	
asymetrycznego	sztychu	przygrzbietowego.	Długie	
obosieczne	pióro.	Przy	końcu	zastawy,	na	stronie	
zewnętrznej,	wyryty	słabo	widoczny	znak,	zbliżony	
kształtem	do	okrągłej	tarczy	zegarowej.	P o c h w a	
z	 łubek	drewnianych,	obciągnięta	czarną	skóra,	
zszytą	pośrodku	wewnętrznej	strony,	z	wydatnymi	
srebrnymi	okuciami.	Szyjka	i	owalnie	zakończony	
trzewik,	podobnie	jak	jelec,	obustronnie	dekorowane	
tureckimi	motywami.	Osada	na	wąsy	obwiedziona	
srebrnym,	skręconym	drutem.	W	wyprofilowanych	
gniazdach,	powstałych	w	wyniku	podłożenia	pod	
skórą	 drutu	 lub	 sznurka,	 osadzone	 pierścienie	
ryfek	z	okrągłymi,	wypukłymi	tarczami.	Zespolone	
z	nimi	ogniwka	z	ruchomymi	koluszkami	od	strony	
grzbietowej.	Tarcze	ryfek	obustronnie	dekorowane	
wystającą	poziomą	beleczką	i	rytowaną	linią	przy	
krawędziach.
Pochwa	i	rękojeść	późniejsze.

Atest	prof.	Zdzisława	Żygulskiego	Jr.

cena wywoławcza: 11 000 zł
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80
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1934

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

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

głowni.	Między	jelcami	a	nasadą	głowni	skórzana	
podkładka.	 G ł o w n i a 	 stalowa,	 polerowana,	
o	niewielkiej	krzywiźnie,	obustronnie	szlifowana	
w	jedną	szeroką	bruzdę	i	przytylcową	bruzdeczkę,	
tzw.	szlif	Montmorency.	Szlif	bruzdy	przy	nasadzie	
półokrągły.	Długie	obosieczne	pióro	z	ością.	Sztych	
asymetryczny,	przygrzbietowy.	Na	zewnętrznym	pła-
zie	głowni,	pod	nasadą,	tłok	wytwórni	„z”	w	kółku	
oraz	„s.wz.34”,	na	wewnętrznym	„H.	LUDWIKÓW/
KIELCE”.	Na	grzbiecie	głowni,	przy	nasadzie,	znak	
inspektora	odbierającego	broń	„K/Z”	w	owalu	oraz	
seria	i	numer	broni	„B5725”.	P o c h w a 	stalowa,	
polerowana,	z	jedną	ryfką,	składającą	się	z	pierście-
nia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	od	strony	
grzbietowej.	 Szyjka	 z	 dławikiem	mocowana	na	
wcisk	do	płaszcza	pochwy.	Ostroga	asymetryczna,	
prostokątna,	z	wybitą	serią	i	numerem	„B5725”	na	
stronie	zewnętrznej.	Wewnątrz	pochwy	sprężyna	
dociskowa	oraz	wodzidła	z	drewna	bukowego.

cena wywoławcza: 14 000 zł
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81
SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH WZ 21/22

dł. całk. w pochwie 1005 mm, dł. szabli 954 mm, dł. 
głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, grubość 
grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 62 mm, 
masa szabli 740 g, masa szabli w pochwie 1375 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
krzyżowo-kabłąkowy,	w	przekroju	czworoboczny,	
z	wąsami.	Tylne	ramię	jelca	zwinięte	w	wolutę	ku	
głowni,	przednie,	załamane	pod	kątem	prostym,	
tworzy	 kabłąk,	 łukiem	 dochodzący	 do	 głowicy	
i	połączony	z	 trzpieniem	głowni.	Trzon	rękojeści	
drewniany,	z	ośmioma	poprzecznymi	karbowaniami,	
oklejony	czarną	skórą	i	opleciony	podwójnie	skrę-
conym	drutem	mosiężnym.	Długi,	sięgający	jelca	

kapturek	zamocowany	śrubą	na	głowicy	i	sztyftem	
do	jelca.	Między	jelcami	a	nasadą	głowni	–	skórzana	
podkładka.	G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	ni-
klowana,	szeroka,	mocno	zakrzywiona.	Obustronnie	
szlifowana	w	jedną	bruzdę	przygrzbietową.	Szlif	od	
nasady	sięga	długiego,	jednosiecznego	pióra.	Sztych	
w	linii	grzbietu.	Na	płazie	zewnętrznym	trawione:	
napis	„Honor	i	Ojczyzna”,	orzeł,	z	obu	stron	flan-
kowane	stylizowanym	ornamentem	liści	akantu.	
P o c h w a 	stalowa,	polerowana,	niklowana.	Dwie	
ryfki,	składające	się	z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ru-
chomego	koluszka.	Szyjka	z	dławikiem	blokującym	
wodzidła,	mocowana	na	wcisk	do	płaszcza	pochwy,	
zakończonego	asymetryczną	ostrogą.

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

dł. całk. w pochwie 1041 mm, dł. szabli 1005 mm, dł. 
głowni 876 mm, szer. głowni u nasady 30 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 19 mm, 
masa szabli 812 g, masa szabli w pochwie 1380 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
krzyżowo-kabłąkowy,	w	przekroju	czworoboczny,	
z	wąsami.	Tylne	 ramię	 jelca	zwinięte	w	wolutę	
ku	 głowni.	 Przednie,	 załamane	 pod	 kątem	
prostym,	 tworzy	kabłąk,	 łukiem	dochodzący	do	
wysuniętej	 ku	 przodowi	 głowicy	 i	 połączony	
z	 trzpieniem	głowni.	Trzon	 rękojeści	drewniany,	
z	 dziesięcioma	 poprzecznymi	 karbowaniami,	
oklejony	 czarna	 skórą	 i	 opleciony	 podwójnie	
skręconym	mosiężnym	drutem.	Długi,	sięgający	
jelca,	mosiężny	kapturek,	zamocowany	wkrętem	na	
głowicy	i	sztyftem	tylnego	ramienia	jelca.	Między	
jelcami,	 a	 nasadą	 głowni	 skórzana	podkładka.	
G ł o w n i a 	 ze	 stali	 polerowanej,	 niklowanej,	

o	niewielkiej	krzywiźnie.	Obustronnie	szlifowana	
w	 trzy	 jednakowej	szerokości	 i	długości	bruzdy,	
sięgające	początku	 jednosiecznego	pióra.	Sztych	
symetryczny.	Na	zewnętrznym	płazie	 trawione,	
w	otoczeniu	trzech	stylizowanych	gałązek	z	liśćmi	
dębu,	napis:	 „HONOR	 i	OJCZYZNA”	oraz	orzeł	
w	koronie.	Na	wewnętrznym	płazie	trawiony	napis:	
„W	DOWÓD	PAMIĘCI	SWEMU	KOMENDANTOWI	
PORUCZNIKOWI	SMOŁUSZE	SKŁADA	KOMP.	4ta	
1.I.1922”,	w	otoku	wiązany	monogram	„TS”	oraz	
trzy	stylizowane,	podwójne	gałązki	liści	dębu.	Pod	
nasadą	płazu	wewnętrznego	 tłok	wytwórni	 „G.	
BOROWSKI/WARSZAWA”.	P o c h w a 	stalowa,	
niklowana,	z	dwiema	ryfkami,	składającymi	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	
od	strony	grzbietowej.	Szyjka	pochwy	blokująca	
wodzidła	mocowana	na	wcisk	do	płaszcza	pochwy,	
zakończonego	asymetrycznym	grzebieniem.

cena wywoławcza: 9 000 zł
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83
SZABLA POLSKA OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1921/1922

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

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

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

cena wywoławcza: 9 000 zł
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84
SZABLA FRANCUSKA OFICERA LEKKIEJ KAWALERII WZ ANXI

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

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

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

cena wywoławcza: 10 000 zł
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85
SZABLA POLSKA OFICERA BR. JEZDNYCH WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 1012 mm, dł. szabli 936 mm, dł. 
głowni 805 mm, szer. głowni u nasady 34 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 28 mm, 
masa szabli 905 g, masa szabli w pochwie 1640 g

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

głowicy	i	sztyftem	do	jelca	tylnego.	Między	jelcami	
a	nasadą	głowni	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	
ze	stali	polerowanej,	niklowana,	szeroka,	średnio	
zakrzywiona,	 obustronnie	 szlifowana	 w	 jedną,	
szeroką	bruzdę	przygrzbietową,	sięgająca	długiego,	
jednosiecznego	pióra	z	ością.	Sztych	asymetryczny,	
przygrzbietowy.	 Na	 płazie	 wewnętrznym,	 pod	
nasadą,	tłok	wytwórni:	„MŁOTOWNIA/PARYSÓW”.	
P o c h w a 	stalowa,	niklowana,	z	dwiema	ryfkami,	
składającymi	się	z	pierścieni	z	ogniwkami,	w	któ-
rych	zamontowane	od	strony	grzbietowej	ruchome	
koluszka.	 Szyjka	 pochwy,	 blokująca	 wodzidła,	
mocowana	na	wcisk	do	płaszcza	pochwy,	zakoń-
czonego	wydatnym,	asymetrycznym	grzebieniem.

cena wywoławcza: 11 000 zł
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86
SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 94 mm, dł. szabli 967 mm, dł. 
głowni 839 mm, szer. głowni u nasady 36 mm
grubość grzbietu u nasady 6,4 mm, krzywizna głowni 
40 mm, masa szabli 820 g, masa szabli w pochwie 
1325 g

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

wybita	cyfra	„4”.	Między	jelcami	a	nasadą	głowni	
skórzana	podkładka.	G ł o w n i a 	ze	stali	pole-
rowanej,	niklowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie.	
Obustronnie	szlifowana	w	trzy	jednakowe	bruzdki	
przytylcowe.	Początek	szlifu	bruzd	przy	nasadzie	
sięga	długiego	obosiecznego	pióra	z	ością.	Sztych	
symetryczny.	Na	płazie	zewnętrznym	trawione:	de-
koracje	roślinne	z	liści	akantu,	orzeł	w	koronie	oraz	
napis	„HONOR	I	OJCZYZNA”.	Na	płazie	wewnętrz-
nym,	pod	nasadą,	tłok	wytwórni	„G.	BOROWSKI/
WARSZAWA”.	P o c h w a 	stalowa,	polerowana,	
ze	śladami	niklowania.	Dwie	ryfki	składające	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	od	
strony	grzbietowej.	Kanelowana	szyjka	z	dławikiem	
blokującym	 wodzidła,	 mocowana	 na	 wcisk	 do	
płaszcza	 pochwy,	 zakończonej	 asymetrycznym	
grzebieniem.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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87
SZABLA POLSKA OFICERA BRONI JEZDNYCH WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 960 mm, dł. szabli 925 mm, dł. 
głowni 795 mm, szer. głowni u nasady 36 mm, grubość 
grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 62 mm, 
masa szabli 805 g, masa szabli w pochwie 1255 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
krzyżowo-kabłąkowy,	w	przekroju	czworoboczny,	
z	wąsami.	Tylne	 ramię	 jelca	zwinięte	ku	głowni	
w	płaską	wolutę.	Przednie,	załamane	pod	kątem	
prostym,	 tworzy	kabłąk,	 łukiem	dochodzący	do	
głowicy	 i	połączony	 z	 trzpieniem	głowni.	Trzon	
rękojeści	drewniany,	z	dziewięcioma	poprzecznymi	
karbowaniami,	oklejony	czarną	skórą	 i	opleciony	
podwójnie	skręconym	drutem	mosiężnym.	Długi,	
sięgający	jelca,	mosiężny	kapturek,	zamocowany	
wkrętem	na	głowicy	 i	sztyftem	do	 jelca	 tylnego.	
Na	wewnętrznym	krzyżu	jelca	wyryta,	zwieńczona	
koroną,	tarcza	ze	znakiem	geometrycznym,	przypo-

minjącym	literę	„K”,	„B”	lub	„W”	w	środku.	Między	
jelcami	a	nasadą	skórzana	podkładka.	G ł o w n i a	
ze	stali	polerowanej,	niklowanej,	o	znacznej	krzy-
wiźnie,	obustronnie	szlifowana	w	średniej	wielkości	
bruzdę	przytylcową	na	długości	brzuśca.	Długie,	
jednosieczne	pióro	 zakończone	 asymetrycznym	
sztychem	w	linii	grzbietu.	Na	płazie	zewnętrznym	
trawione:	orzeł	w	koronie,	napis:	„Honor	i	Ojczyzna”,	
z	obu	stron	zamknięte	stylizowanymi	liści	akantu.	
Na	płazie	wewnętrznym,	pod	nasadą,	tłok	wytwórni:	
„G.	BOROWSKI/WARSZAWA”.	P o c h w a 	stalowa,	
niklowana,	zakończona	wydatnym,	asymetrycznym	
grzebieniem.	Dwie	ryfki	składające	się	z	pierścienia	
z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	od	strony	grzbie-
towej.	Gładka	szyjka	z	dławikiem	i	zamocowanymi	
metalowymi	taśmami	dociskowymi,	mocowana	na	
wcisk	do	płaszcza	pochwy.

cena wywoławcza: 9 000 zł
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88
SZABLA ANGIELSKA OFICERA MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1827, 
PO 1952 R.

dł. całk. w pochwie 968 mm, dł. szabli 945 mm, dł. 
głowni 796 mm, szer. głowni u nasady 22 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 2 mm, masa 
szabli z temblakiem 765 g, masa szabli w pochwie 
z temblakiem 1025 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	 oprawa	 mosiężna.	
Jelec	tarczowo-kabłąkowy.	Wewnętrzna,	mniejsza,	
tarcza	na	zawiasach	 i	z	otworem	do	blokowania	
szabli	w	pochwie,	zewnętrzna	z	głębokim	reliefem	
kotwicy,	zwieńczonej	koroną	w	owalu.	Tylne	ramię	
jelca	 zwinięte	 w	 wolutę	 ku	 głowni.	 Przednie,	
zwężające	się	ku	górze,	tworzy	kabłąk	mocowany	
na	 głowicy,	 zewnętrznie	 dekorowany	 reliefem	
palmety.	W	dolnej	 części	 kabłąka	dwa	otwory,	
w	górnej	szczelina	do	wiązania	 temblaka.	Długi	
kapturek	w	formie	lwa	z	grzywą,	od	dołu	mocowany	
wraz	z	 trzonem	kanelowanym	pierścieniem.	Od	
góry	nitowany	trzpieniem	głowni.	Trzon	rękojeści	
oklejony	białą	 imitacją	skóry	rybiej	z	siedmioma	
karbami	i	opleciony	trzema	ozdobnymi	drutami	mo-
siężnymi.	G ł o w n i a 	stalowa,	prosta,	polerowana	

i	niklowana,	obustronnie	szlifowana	w	jedną	bruzdę	
przygrzbietową,	sięgającą	długiego,	obosiecznego	
pióra	 z	 ością.	 Sztych	 symetryczny.	 Na	 płazie	
wewnętrznym,	przy	nasadzie,	trawione:	Gwiazda	
Dawida,	obwiedziona	małymi	gwiazdkami,	powyżej	
znak	 kotwicy,	 zwieńczony	 koroną	 flankowaną	
motywami	arabeski.	Na	płazie	zewnętrznym,	przy	
nasadzie,	 trawione:	 znaki	wytwórni	Wilkinson,	
powyżej	 inicjał	 „E.R”,	 zwieńczony	 analogiczną	
arabeską.	Na	grzbiecie	bity	numer	„98009”.	P o -
c h w a 	z	łubek	drewnianych,	oklejona	i	poszyta	
czarną	 skórą	 po	 stronie	 wewnętrznej.	 Oprawa	
mosiężna,	złocona.	Szyjka	z	dławikiem	i	ogniwkiem	
z	ruchomym	koluszkiem,	stanowiące	ryfkę.	Poniżej	
szeroki	pierścień	z	ogniwkiem	i	ruchomym	kolusz-
kiem.	Wysoki	 trzewik	zakończony	symetrycznym	
grzebieniem.

Wszystkie	 elementy	 oprawy	 ozdobnie	 wycięte,	
poprzecznie	 kanelowane,	 bogato	 zdobione	
stylizowanym	ornamentem	roślinnym.	Przy	szabli	
temblak.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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89
SZABLA POLSKA OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1917

dł. całk. w pochwie 898 mm, dł. szabli 861 mm, dł. 
głowni 728 mm, szer. głowni u nasady 29 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 12 mm, 
masa szabli 655 g, masa szabli w pochwie 1080 g

R ę k o j e ś ć 	 zamknięta,	oprawa	mosiężna.	Jelec	
prosty,	krzyżowy.	Tylne	ramię	jelca	zwinięte	ku	głow-
ni	w	płaską	wolutę.	Przednie	wygięte	w	półstrzemię	
tworzy	kabłąk	spłaszczony	na	szczycie	z	otworem	
na	trzpień.	Wąsy	w	kształcie	trójkąta	o	wklęsłych	
ramionach.	Trzon	 rękojeści	 drewniany,	ukośnie	
karbowany,	oklejony	czarną	skórą	i	opleciony	trzema	
podwójnie	skręconymi	drutami	mosiężnymi.	Długi	
kapturek	sięgający	jelca,	w	górnej	części	poszerzony	
z	wytłoczonym	orłem	na	tarczy	amazonek;	dołem	
mocowany	na	sztyft	do	jelca,	górą	wraz	z	kabłąkiem	
nakrętką	w	postaci	 rozetki.	G ł o w n i a 	ze	stali	

polerowanej,	niklowanej,	o	znikomej	krzywiźnie.	
Obustronnie	szlifowana	w	jedną	szeroką	bruzdę,	
sięgającą	 długiego	 obosiecznego	 pióra	 z	 ością.	
Sztych	symetryczny.	P o c h w a 	stalowa,	niklo-
wana,	 z	 szyjką	 z	dwiema	 ryfkami,	 zakończona	
asymetryczną	ostrogą.	Górna	 ryfka	z	poziomym	
zaczepem	od	strony	wewnętrznej,	dolna	z	nieru-
chomym	koluszkiem	na	grzbiecie	pochwy.	Pochwa	
zakończona	asymetrycznym	grzebieniem.

Rękojeść	wyżej	opisanej	szabli	pierwotnie	posia-
dała	 dwa	 kabłąki	 boczne.	Obcinanie	 kabłąków	
było	 dosyć	 popularne	 i	 usankcjonowane	 przez	
władze	wojskowe.	Głownia	 i	pochwa	pochodzą	
z	regulaminowej,	austriackiej	szabli	oficera	piechoty	
Wz-1861	r.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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90
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1921 

dł. całk. w pochwie 994 mm, dł. szabli 929 mm, dł. 
głowni 800 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, grubość 
grzbietu u nasady 5 mm, krzywizna głowni 30 mm, 
masa szabli 845 g, masa szabli w pochwie 1420 g

R ę k o j e ś ć 	zamknięta,	oprawa	stalowa.	Jelec	
krzyżowo-kabłąkowy,	w	przekroju	czworoboczny,	
ze	smukłymi,	owalnie	zakończonymi	wąsami.	Tylne	
ramię	jelca	zwinięte	w	wolutę	ku	głowni.	Do	przed-
niego	ramienia	przyspawany	pod	kątem	prostym,	
łączony	na	czop,	kabłąk,	 łukiem	dochodzący	do	
głowicy.	Kabłąk	spłaszczony	na	końcu,	z	otwo-
rem	na	 trzpień	 i	zamocowaną	na	nim	nakrętką.	
Długi,	sięgający	jelca	i	przykrywający	nakrętkę	na	
trzpieniu,	kapturek,	mocowany	od	góry	śrubą	do	
spłaszczonej	części	kabłąka.	Dołem	mocowany	
wystającym	sztyftem	do	 tylnego	 ramienia	 jelca.	
Trzon	 rękojeści	z	 litego	drewna,	z	dwunastoma	
poprzecznymi	karbowaniami,	lekko	pochylony	ku	

przodowi.	Od	spodu	tylnego	ramienia	jelca	wybity	
numer	 „506”.	Między	 jelcami	a	nasadą	głowni	
skórzana	podkładka.	G ł o w n i a 	stalowa,	pole-
rowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie,	obustronnie	
szlifowana	w	 jedną,	średniej	szerokości	bruzdę.	
Szlif	 bruzdy	 od	 nasady	 do	 początku	 długiego,	
obosiecznego	pióra	z	ością.	Sztych	symetryczny.	
Na	 płazie	 zewnętrznym,	 pod	 nasadą,	 wybity	
numer	„506”,	na	wewnętrznym	owalny	stempel	
z	napisem:	„G.	Borowski/w	Warszawie”.	Na	grzbie-
cie	głowni,	przy	nasadzie,	wybity	numer	„632”	
i	znak	inspektora:	litera	„G”	w	kółku.	P o c h w a	
stalowa,	polerowana,	z	jedną	ryfką,	składającą	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	
od	strony	grzbietowej.	Gładka	szyjka	z	dławikiem	
blokującym	wodzidła,	mocowana	dwoma	nitami	po	
zewnętrznej	i	wewnętrznej	stronie	płaszcza	pochwy,	
zakończonej	asymetrycznym	grzebieniem.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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91
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1921

dł. całk. w pochwie 1000 mm, dł. szabli 922 mm, 
dł. głowni 780 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, 
grubość grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 
33 mm, masa szabli z temblakiem 965 g, masa szabli 
w pochwie z temblakiem 1525 g

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

polerowana,	o	umiarkowanej	krzywiźnie.	
Obustronnie	szlifowana	w	jedną,	średniej	
szerokości,	sięgającą	obosiecznego	pióra	
bruzdę.	Sztych	asymetryczny,	przygrzbie-
towy.	Na	płazie	wewnętrznym,	w	odległości	
ok.	50	mm,	bity	numer	„620”,	powyżej,	tuż	przy	
nasadzie,	sygnatura	wytwórni	 „A.	MANN/WAR-
SZAWA”.	Na	grzbiecie	głowni,	przy	nasadzie,	bity	
znak	 inspektora:	 litera	„K.”	w	kółku.	P o c h w a	
stalowa,	polerowana,	z	jedną	ryfką	składającą	się	
z	pierścienia	z	ogniwkiem	i	ruchomego	koluszka	
od	strony	grzbietowej.	Gładka	szyjka	z	dławikiem	
blokującym	wodzidła,	mocowana	dwoma	nitami	po	
zewnętrznej	i	wewnętrznej	stronie	płaszcza	pochwy,	
zakończonej	asymetrycznym	grzebieniem.	Na	jego	
wewnętrznej	stronie	punca	inspektora,	litera	„K.”	
w	kółku	oraz	częściowo	nieczytelny	numer	„…6C”.	
Przy	szabli	skórzany	temblak	polowy	wz	1919.

cena wywoławcza: 10 500 zł
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93
SZABLA JAPOŃSKA PODOFICERA, PRZED 1940 R.

dł. całk. w pochwie 997 mm, dł. szabli 896 mm, dł. 
głowni 678 mm, szer. głowni u nasady 28 mm, grubość 
grzbietu u nasady 7 mm, krzywizna głowni 17 mm, 
masa szabli 935 g, masa szabli w pochwie 1430 g

R ę k o j e ś ć 	(tsuka)	otwarta,	dwuręczna.	Trzon	
metalowy,	pomalowany	na	srebrny	kolor.	Uchwyt	
imituje	 tradycyjne	wykonanie:	oklejenie	okładzin	
skórą	płaszczki	 (samegawa),	oplot	 z	 taśmy	ba-
wełnianej	 (tsukaito)	w	charakterystyczne	romby,	
elementy	ozdobne	(menuki)	w	kształcie	kwiatów.	
Trzon	dołem	ujęty	miedzianym	pierścieniem	(fuchi),	
górą	kapturkiem,	mocowanym	śrubą	do	trzpienia.	
W	części	grzbietowej	sprężyna	zatrzasku	blokują-

cego	szablę	w	pochwie.	Jelec	 (tsuba)	 tarczowy,	
ażurowy,	ozdobnie	wycięty.	Po	obu	stronach	tarczy	
miedziane	 podkładki	 (seppa).	 Na	 zewnętrznej	
części	pierścienia	bite	znaki	figuralne.	G ł o w n i a	
stalowa,	polerowana,	niklowana.	Obustronnie	szli-
fowana	w	jedną	bruzdę	przygrzbietową	od	nasady	
(habaki)	 i	 sięgającą	 krótkiego,	 jednosiecznego	
pióra.	 Sztych	 w	 linii	 grzbietu.	 Na	 zewnętrznej	
stronie,	przy	grzbiecie,	bity	numerator	„83271”.	
P o c h w a 	metalowa,	malowana	na	kolor	khaki.	
Szyjka	z	otworem	na	zaczep	szabli	mocowana	śrubą	
do	płaszcza	pochwy.	Poniżej	pierścień	z	ogniwkiem	
i	ruchomym	koluszkiem,	stanowiący	ryfkę.	Pochwa	
zakończona	asymetrycznym	grzebieniem.

cena wywoławcza: 800 zł

92
SZABLA JAPOŃSKA OFICERSKA, PRZED 1940 R.

dł. całk. w pochwie 970 mm, dł. szabli 925 mm, dł. 
głowni 688 mm, szer. głowni u nasady 31 mm, grubość 
grzbietu u nasady 6 mm, krzywizna głowni 16 mm, 
masa szabli 700 g, masa szabli w pochwie 1130 g

R ę k o j e ś ć 	(tsuka)	otwarta,	dwuręczna,	okucia	
mosiężne.	Trzon	z	dwóch	okładzin	drewnianych,	
obciągniętych	ciemnobrązową	skórą	i	oplotem	z	ta-
śmy	bawełnianej	w	charakterystyczne	romby.	Trzon	
od	dołu	ujęty	pierścieniem	(fuchi)	z	przyciskiem	
zatrzasku	blokującego	szablę	w	pochwie,	od	góry	
kapturkiem	(kashira)	z	otworem	i	przewleczonym	

zaczepem	 z	 grubego,	 stalowego	 drutu.	 Jelec	
(tsuba)	tarczowy	z	obustronną,	głęboką	dekoracją.	
G ł o w n i a 	stalowa,	polerowana,	o	umiarkowanej	
krzywiźnie.	Obustronnie	szlifowana	w	jedną,	wąską	
bruzdę	przygrzbietową	na	całej	długości	brzuśca.	
Pióro	jednosieczne,	sztych	(kissaki)	w	linii	grzbietu.	
Na	progu	nałożony	mosiężny	pierścień	(habaki).	
Powyżej,	po	obu	stronach,	znaki	i	napisy	japońskie.	
P o c h w a 	z	blachy	stalowej	pokryta	farbą	koloru	
zielonego.	Okucia	mosiężne.	Szyjka,	 ryfka	z	 ru-
chomym	koluszkiem,	ozdobny	pierścień	i	trzewik.

cena wywoławcza: 900 zł
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95
SZASZKA KOZACKA NISKICH RANGĄ WZ 1838

dł. szabli 1008 mm, dł. głowni 863 mm, szer. głowni 
u nasady 345 mm, grubość grzbietu u nasady 9,2 
mm, krzywizna głowni 52 mm, masa szabli 850 g

R ę k o j e ś ć 	otwarta,	z	prostym	trzonem,	lekko	
pochylonym	do	tyłu.	Głowica,	charakterystyczna	
dla	szabel	kaukaskich,	rozdwojona,	z	kapturkiem	
sięgającym	dołem	pierścienia	w	profilowanej	for-
mie,	dla	polepszenia	oparcia	palca	wskazującego.	
Kapturek	 i	 pierścień	 odlane	 z	mosiądzu.	 Trzon	
rękojeści	 drewniany,	 z	 piętnastoma	 poprzecz-
nymi	 karbami,	 owinięty	 sznurkiem	 i	 oklejony	
skórą.	G ł o w i c a 	zakuta	trzpieniem	głowni.	Dla	

wzmocnienia	rękojeści	–	poprzeczne	nity	mosiężne	
w	głowicy	i	w	pierścieniu.	Na	spodzie	pierścienia,	
po	każdej	stronie,	dwie	sygnatury	pisane	cyrylicą:	
w	kole	litera	„Л”	(P),	po	stronie	przeciwnej	„БМЖ”	
(BMŻ).	G ł o w n i a 	ze	stali	polerowanej	o	dużej	
krzywiźnie,	obustronnie	szlifowana	w	jedną	szeroką	
bruzdę	przygrzbietową.	Gładkie,	jednosieczne	pióro,	
sztych	w	 linii	grzbietu.	Na	płazie	zewnętrznym,	
pod	nasadą,	sygnatura:	półkolem	„GUSS-STAHL”/
VON/BERGER	&	Co/INWITTEN”,	poniżej	 punca	
pruska:	litera	gotycka	oraz,	cyrylicą,	„БШ”	(BSZ).	
Na	płazie	wewnętrznym	półkolem	„HJUHMANA	&	
C”/poziomo	„SOLINGEN”.

cena wywoławcza: 1 800 zł

94
SZABLA KOZACKA NISKICH RANGĄ WZ 1904

dł. szabli 912 mm, dł. głowni 755 mm, szer. głowni 
u nasady 36 mm, grubość grzbietu u nasady 5 mm, 
krzywizna głowni 26 mm, masa szabli 630 g

R ę k o j e ś ć 	 otwarta,	 z	 prostym	 trzonem,	
smukłym	w	swej	środkowej	części,	z	rozdwojoną	
głowicą	 i	 poszerzonym	 dołem	 przy	 nasadzie,	
profilowanym	uskokiem	do	lepszego	oparcia	palca	
wskazującego.	Trzon	rękojeści	wykonany	z	dwóch	
okładek,	z	twardego	gatunku	mahoniu,	mocowa-
nych	z	trzpieniem	poprzecznymi	żelaznymi	nitami.	
G ł o w n i a 	ze	stali	polerowanej,	o	niewielkiej	

krzywiźnie,	profilu	klinowym,	z	dwiema	bruzdecz-
kami	przygrzbietowymi.	Obosieczne	pióro	z	osią,	
będącą	przedłużeniem	końca	dolnej	bruzdeczki.	
Sztych	w	 linii	grzbietu.	W	płazie	zewnętrznym,	
poniżej	nasady,	w	dekoracyjnym	kartuszu,	 litery	
„KKB”	(KKW),	pisane	cyrylicą,	oznaczające	przy-
należność	szaszki	do	formacji	Kubanskoje	Kazacze	
Wojsko.	Na	płazie	wewnętrznym,	w	analogicznym	
kartuszu,	pisane	cyrylicą	„ЗОФ”	 (ZOF)	„Złot.	Or.	
Fabr.”	 i	 rok	wykonania	„1911”.	Poniżej	kartusza	
bite	dwa	jednakowe	znaki:	litera	„Ч”	(litera	U	lub	
CZ)	–	pisane	cyrylicą,	w	ramce	prostokątnej.

cena wywoławcza: 1 300 zł
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96
SZABLA POLSKA SZEREGOWYCH BRONI JEZDNYCH WZ 1917

dł. całk. w pochwie 1040 mm, dł. szabli 977 mm, 
dł. głowni 825 mm, szer. głowni u nasady 35 mm, 
grubość grzbietu u nasady 6,5 mm, krzywizna głowni 
66 mm, masa szabli z temblakiem 1025 g, masa szabli 
w pochwie z temblakiem 1630 g 

R ę k o j e ś ć  zamknięta, oprawa mosiężna, koszo-
wa. Jelec esowaty, trójkabłąkowy. Tylne ramię jelca 
zwinięte w płaską wolutę ku głowni. Przednie, dwu-
krotnie łukowato zagięte ku górze, tworzy kabłąk 
główny, w przekroju czworoboczny, rozszerzony 
i spłaszczony u góry, z otworem na trzpień głowni. 
Dwa kabłąki boczne, w przekroju owalne, łączą się 
z kabłąkiem głównym w jego górnej części. Długi, 
sięgający jelca kapturek, mocowany wraz z ka-
błąkiem na głowicy ozdobną nakrętką w kształcie 
ośmiolistnej rozety. Dołem zaklinowany w gnieździe 
tylnego jelca. Kapturek u góry wykrojony w kształcie 
tarczy, ozdobiony tłoczonym orłem w koronie na 
tarczy Amazonek. Znacznie pochylony ku przodowi 
trzon rękojeści z litego drewna, zwężający się ku 

górze, z siedmioma ukośnymi karbowaniami, ze 
śladami czarnej farby. Od spodu tylnego ramienia 
jelca bita w owalu sygnatura „L. MORAWSKI 
Ska/w/WARSZAWIE”. Między jelcami a nasadą 
głowni skórzana podkładka. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, o znacznej krzywiźnie, obustronnie 
szlifowana w jedną, średniej szerokości bruzdę przy-
grzbietową. Szlif bruzdy biegnie od połowy zastawy 
do początku długiego, jednosiecznego pióra. Sztych 
asymetryczny w linii grzbietu. Na wewnętrznym 
płazie głowni, na wysokości zastawy, w owalu 
tłok wytwórni „G. BOROWSKI/W WARSZAWIE”. 
Poniżej okrągły tłok „GUZA”. P o c h w a  stalowa, 
polerowana, z dwiema ryfkami, składającymi się 
z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego koluszka 
od strony grzbietowej. Gładka szyjka z dławikiem 
blokującym wodzidła, mocowana na wcisk do 
płaszcza pochwy, zakończonego asymetryczną, 
gruszkowatą ostrogą. Przy szabli skórzany temblak 
polowy.

cena wywoławcza: 13 500 zł
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97
SZABLA POLSKA OFICERA BRONI PIESZYCH WZ 1921/22

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

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

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

cena wywoławcza: 6 000 zł
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98
SZABLA POLSKA PODOFICERA BRONI JEZDNYCH WZ 1921/22

dł. całk. w pochwie 979 mm, dł. szabli 946 mm, 
dł. głowni 81,5 mm, szer. głowni u nasady 33 mm, 
grubość grzbietu u nasady 5,5 mm, krzywizna głowni 
35 mm, masa szabli 770 g, masa szabli w pochwie 
1545 g

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

głowicy i sztyftem do tylnego ramienia jelca. Od 
spodu, na ramieniu tym, wybita cyfra „5”. Między 
jelcami a nasadą głowni skórzana podkładka. 
G ł o w n i a  szeroka, ze stali polerowanej i niklo-
wanej, o umiarkowanej krzywiźnie. Obustronnie 
szlifowana w trzy wąskie bruzdy przygrzbietowe, 
sięgające długiego, jednosiecznego pióra. Sztych 
symetryczny. Na płazie wewnętrznym, pod nasadą, 
tłok wytwórni „G. Borowski/Warszawa”. P o c h w a 
stalowa, niklowana, z dwiema ryfkami, składają-
cymi się z pierścienia z ogniwkiem i ruchomego 
koluszka od strony grzbietowej. Szyjka pochwy, 
blokująca wodzidła, mocowana na wcisk do 
płaszcza pochwy zakończonego asymetrycznym 
grzebieniem.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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99
BAGNET NIEMIECKI 
ZASTĘPCZY, I WOJNA 
ŚWIATOWA

dł. bagnetu 424 mm, dł. głowni 30 mm

R ę k o j e ś ć  pełna, stalowa. Jelec wycięty z pła-
skownika, dwuczęściowy – dolny krótszy, górny 
z częściowym pierścieniem do mocowania na 
lufie. Głowica z prowadnicą w części grzbietowej 
i okrągłą nakrętką przycisku blokującego bagnet 
na karabinie. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
obustronnie szlifowana w jedną bruzdę przy-
grzbietową, sięgającą obosiecznego pióra z ością. 
Sztych symetryczny. Na grzbiecie i na nasadzie 
bita punca – litera gotycka zwieńczona koroną. 
P o c h w a  stalowa, z dławikiem mocowanym 
śrubą do płaszcza i zaczepem w formie haka do 
mocowania bagnetu w żabce.

cena wywoławcza: 250 zł

102
NIEMIECKI BAGNET PIECHOTY 
M71 DO KARABINU,  
WZÓR 1871, 72, 84, 88

dł. bagnetu 593 mm, dł. głowni 463 mm

R ę k o j e ś ć  mosiężna, mocowana do trzpienia 
nitem u jelca, wkrętem mocującym zatrzask, od 
góry nitowana trzpieniem głowni. Trzon ukośnie 
karbowany na zewnętrznej stronie, gładki po 
wewnętrznej. Płaska, w kształcie litery „L”, sprę-
żyna po stronie zewnętrznej. Przycisk zatrzasku 
po przeciwnej stronie. Powyżej przycisku bita 
punca: litera gotycka zwieńczona koroną. Jelec 
stalowy, esowaty, zakończony łezkami. Przednie 
ramię zwinięte ku trzonowi, tylne z pierścieniem 
na lufę, zwinięte ku głowni. Na spodzie jelca, po 
stronie siecznej, bita litera gotycka, zwieńczona 
koroną. G ł o w n i a  stalowa, prosta, obustronnie 
szlifowana w jedną bruzdę. Pióro obosieczne, 
stych symetryczny. Na wewnętrznym progu punca 
producenta: „CLEMEN&JUNG”. Na grzbiecie, od 
dołu, bite: litera gotycka zwieńczona koroną, liczba 
„76”, litera „W” zwieńczona koroną.

cena wywoławcza: 250 zł

100
BAGNET CZECHOSŁOWACKI 
WZ-24 DO KARABINÓW WZ 24, 
WZÓR 23, WZÓR 98/24, 98/22

dł. bagnetu 430 mm, dł. głowni 295 mm

R ę k o j e ś ć  stalowa, oksydowana, z okładzina-
mi drewnianymi, mocowana do trzonu za pomocą 
śrub. Jelec prosty, mocowany do trzonu dwoma 
nitami z wgłębieniem na ramieniu wewnętrznym. 
Głowica z dolną krawędzią skośną i zatrzaskiem 
blokującym bagnet na karabinie. G ł o w n i a 
stalowa, oksydowana, z ostrzem skierowanym 
do lufy. Obustronnie szlifowana w jedną bruzdę, 
sięgającą obosiecznego pióra. Sztych syme-
tryczny. Na progu zewnętrznym punca „dot”; na 
wewnętrznym numer „6601”, pod spodem litera 
„f”. Na grzbiecie liczba „42”. P o c h w a  stalowa, 
oksydowana. Dławik zamocowany do płaszcza 
pochwy nitami po obu stronach. Na zewnętrznej 
stronie zaczep do żabki. Pochwa zakończona 
gałką. Przy szyjce punca „dot/42”. Przy bagnecie 
żabka. Sygnatura „dot” to kodowane oznaczenie 
bagnetów, produkowanych w Brnie podczas 
okupacji niemieckiej. W tym czasie wytwórnia 
nosiła nazwę Waffenfabrik Brünn AG.

cena wywoławcza: 350 zł

101
BAGNET AMERYKAŃSKI  
WZ 1907/1913/1914,  
DO KARABINU WZ 1914

dł. całk. w pochwie 580 mm, dł. głowni 433 mm

R ę k o j e ś ć  stalowa, malowana na czarno. 
Okładziny drewniane, z dwiema poprzecznymi 
karbami, mocowane do trzpienia dwiema śrubami 
z nakrętkami. Jelec prosty z grubego płaskownika, 
z krótkim przednim ramieniem i tylnym z pierście-
niem na lufę. Na głowicy zatrzask blokujący bagnet 
na karabinie i otwór do smarowania. G ł o w n i a 
stalowa, prosta, obustronnie szlifowana w jedną 
bruzdę przygrzbietową, sięgającą jednosiecznego 
pióra. Sztych asymetryczny, przygrzbietowy. Na 
zewnętrznym progu punce: wybuchający granat, 
głowa orła, litery „US” oraz „X” – potwierdzająca 
jakość, na wewnętrznym: data „1917”, pod nią, 
w okręgu, „ REMINGTON”. P o c h w a  skórzana, 
okucia stalowe. Na szyjce owalny zaczep do żabki. 
Szyjka i trzewik pomalowane na czarno.

cena wywoławcza: 350 zł
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103
BAGNET POLSKI WZ 28  
DO KARABINU MAUSER

dł. bagnetu 384 mm, dł. głowni 252 mm

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

F.B. Radom – Fabryka Broni Radom

cena wywoławcza: 900 zł

104
BAGNET POLSKI WZ 28  
DO KARABINU MAUSER

dł. bagnetu 384 mm, dł. głowni 252 mm

R ę k o j e ś ć  stalowa. Gładkie okładziny drew-
niane, mocowane do trzpienia dwiema śrubami 
z nakrętkami. W dolnej części okładzin, przy 
jelcu, otwory odwadniające. Jelec stalowy, krótki, 
z otworem na lufę w tylnym ramieniu. Głowica 
z prowadnicą na grzbiecie i okrągłym przyciskiem 
zatrzasku, blokującym bagnet na karabinie. Na 
zewnętrznej stronie jelca tłoczony numerator 
„54291” i dalej „1” w kółku. G ł o w n i a  stalowa, 
prosta, obustronnie szlifowana w jedną bruzdę 
przygrzbietową, sięgającą jednosiecznego pióra. 
Sztych symetryczny. Na wewnętrznej nasadzie 
tłoczony orzeł, pod nim litery „W.P.” Na zewnętrznej 
stronie „Perkun”, poniżej litera „B” w prostokącie 
i litera „M” w trójkącie. P o c h w a  stalowa, 
pomalowana ciemnooliwkową farbą, z zaczepem 
do żabki po stronie zewnętrznej. W dolnej części 
zakończona kulistą gałką.

Perkun – Towarzystwo Fabryki Motorów Perkun 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 900 zł



82 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

105
BAGNET AUSTRIACKI 
PODOFICERSKI WZ 1895  
DO KARABINU MANNLICHER

dł. bagnetu 360 mm, dł. głowni 250 mm

R ę k o j e ś ć  stalowa. Gładkie okładziny drew-
niane, mocowane do trzpienia dwoma nitami 
o wypukłych główkach z podkładkami. Jelec 
z pierścieniem na lufę na przednim ramieniu. Tylne 
ramię mocno zagięte ku głowni. Jelec mocowany 
do trzpienia dwoma nitami. Głowica z prowad-
nicą od strony siecznej, okrągłym przyciskiem 
zatrzasku, blokującego bagnet na karabinie, oraz 
strzemiączkiem, mocowanym śrubą od strony 
grzbietowej. Mocująca śruba jest osią obrotu 
strzemiączka. Na jelcu, po zewnętrznej stornie, bity 
numerator „36”. Na głowicy, od góry, numerator 
„38R/19811”. G ł o w n i a  stalowa, prosta, 
obustronnie szlifowana w jedną bruzdę przy-
grzbietową, sięgającą obosiecznego pióra. Sztych 
symetryczny. Na zewnętrznym progu bity orzeł 
dwugłowy – herb Austro-Węgier, na wewnętrznym 
litery „OE/EG”. P o c h w a  stalowa, z zaczepem 
do żabki, zakończona gałką. Przy bagnecie regu-
laminowa żabka wz 1908 oraz temblak legionowy 
w doskonałym stanie zachowania – wyjątkowa 
rzadkość. T e m b l a k  – taśma metalowa o sze-
rokości 12 mm, z dwoma bawełnianymi prążkami 
koloru karmazynowego. Spłaszczona obsada 
z przetykanych nici metalowych, obustronnie 
dekorowana na amarantowej tarczy wizerunkiem 
orła. Trzon drewniany. Chwosty ze skręconych 
drucików metalowych spiętych u dołu. Pomiędzy 
obsadą i frędzlem osłona ze skręconych drutów 
w pięciu poziomych rzędach.

Legiony Polskie były uzbrojone w karabiny 
Mannlicher i w latach 1914–1916 prowadziły 
wielokrotne natarcia na bagnety. Według przekazu 
obecnego właściciela, opisany temblak, zawiązany 
przez legionistę w tamtym okresie, nigdy nie był 
rozwiązany.

cena wywoławcza: 7 000 zł
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106
BAGNET FRANCUSKI WZ 1886 DO KARABINU LEBEL

dł. bagnetu 640 mm, dł. głowni 520 mm

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

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

cena wywoławcza: 1 000 zł

107
BAGNET FRANCUSKI WZ 1886, WERSJA 1886–93,  
DO KARABINU LEBEL

dł. bagnetu 634 mm, dł. głowni 516 mm

R ę k o j e ś ć  mosiężna. Jelec stalowy. Tylne ramię 
w formie wyciętej częściowo tulei do mocowania 
bagnetu na karabinie. Krótkie przednie ramię z przy-
ciskiem zaczepu oraz bitym numeratorem: cyfra 
„8” w poziomie oraz numer „17062”. Powyżej nitu 
mocującego jelec do trzpienia – bita punca – litera 

„C”. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, w przekroju 
krzyżowa. Sztych stożkowy. Pod nasadą, od strony 
zewnętrznej, bite punce: litera „D” w kole oraz 
litera „F” w kole. P o c h w a  stalowa w formie 
rurki stożkowej koloru czarnego, zakończona kulką. 
Poniżej wlotu pierścień z prostokątnym zaczepem 
do mocowania w żabce. Przy bagnecie żabka polska 
uniwersalna wz-24.

cena wywoławcza: 900 zł
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108
KORDZIK POLSKI  
DLA OFICERÓW WZ 24

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

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

cena wywoławcza: 5 500 zł
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109
KORDZIK POLSKI  
DLA OFICERÓW WZ 24

dł. całk. w pochwie 370 mm, dł. kordzika 335 mm, 
dł. głowni 224 mm

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

cena wywoławcza: 6 000 zł
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110
KORDZIK POLSKI DLA OFICERÓW WZ 24

dł. całk. w pochwie 382 mm, dł. głowni 232 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru żółtego. 
Oprawa mosiężna. Głowica prostokątna, zdobiona 
ornamentem laurowych liści, z nakrętką w kształcie 
grzybka. Jelec prosty, profilowany, zakończony 
sześciokątnymi gałkami z wypukłymi guzami na 
zewnątrz. Nad jelcem pierścień z analogiczną deko-
racją co głowica. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
niklowana. Obosieczna, obustronnie szlifowana 

w płazy z ością. Na zewnętrznej stronie trawione: 
stylizowany orzeł, napis: „Honor i Ojczyna”, 
flankowane stylizowanym ornamentem roślinnym. 
P o c h w a  metalowa, oklejona i poszyta czarną 
skórą po stronie wewnętrznej. Okucia mosiężne. 
Szyjka wraz z ryfką i ruchomym koluszkiem. Poniżej 
pierścień z ogniwkiem i ruchomym koluszkiem, 
stanowiący drugą ryfkę. Pochwa z płasko ściętym 
trzewikiem zakończonym grzybkiem. Trzy okucia 
pochwy zdobione paskiem z liści laurowych.

cena wywoławcza: 3 500 zł

111
KORDZIK POLSKI MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1954

dł. całk. w pochwie 373 mm, dł. głowni 231 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru jasnobrązo-
wego, okucia mosiężne. Jelec esowaty z otworem 
na temblak. Trzon ujęty od dołu pierścieniem, 
zdobionym poprzecznym wałeczkiem, z przyciskiem 
zatrzasku po stronie wewnętrznej. Głowica od góry 
płaska, zwieńczona nakrętką w formie spłaszczo-
nego guza, zdobiona poprzecznym wałeczkiem 
i orłem po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, w przekroju 

romboidalna, prosta, obosieczna, z ością na 
całej długości. Sztych symetryczny. U nasady, 
na zewnętrznej stronie, bity numer „3175”, na 
wewnętrznej pazur zatrzasku, blokujący kordzik 
w pochwie. P o c h w a  metalowa, obszyta skórą 
koloru czarnego. Okucia mosiężne. Do szyjki i ryfki 
przytwierdzone tulejki z ruchomymi koluszkami. Na 
zewnętrznej stronie szyjki przytwierdzona kotwica 
admiralicji na tle Krzyża Grunwaldu. Trzewik płasko 
ścięty, zakończony spłaszczoną kulką.

cena wywoławcza: 450 zł
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113
KORDZIK POLSKI LOTNICTWA 
WZ 1954

dł. całk. w pochwie 380 mm, dł. głowni 225 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru kości 
słoniowej. Okucia mosiężne srebrzone. Jelec 
esowaty z otworem na temblak. Trzon ujęty 
od dołu pierścieniem zdobionym poprzecznym 
wałeczkiem z przyciskiem zatrzasku po stronie 
wewnętrznej. Głowica od góry płaska, zwieńczona 
nakrętką w formie spłaszczonego guza, zdobiona 
poprzecznym wałeczkiem i orłem po stronie 
zewnętrznej. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, 
niklowana, w przekroju romboidalna, prosta, 
obosieczna, z ością na całej długości. Sztych sy-
metryczny. U nasady, na zewnętrznej stronie, bity 
numer „24987”, na wewnętrznej pazur zatrzasku 
blokującego kordzik w pochwie. P o c h w a 
metalowa, obszyta skórą koloru czarnego. Okucia 
srebrzone. Do szyjki i ryfki przytwierdzone tulejki 
z ruchomymi koluszkami. Na zewnętrznej stronie 
szyjki przymocowany znak lotniczy: szachownica 
wypełniona biało-czerwoną emalią. Trzewik 
płasko ścięty, zakończony spłaszczoną kulką. 
Do ryfek troczone karabińczykami z krętlikami 
rapcie – skórzane, koloru białego, z kółeczkami 
do zaczepienia na pasie.

cena wywoławcza: 700 zł

112
KORDZIK POLSKI MARYNARKI 
WOJENNEJ WZ 1954

dł. całk. w pochwie 371 mm, dł. głowni 233 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru kości 
słoniowej, okucia mosiężne. Jelec esowaty z otwo-
rem na temblak. Trzon ujęty od dołu pierścieniem, 
zdobionym poprzecznym wałeczkiem, z przyciskiem 
zatrzasku po stronie wewnętrznej. Głowica od góry 
płaska, zwieńczona nakrętką w formie spłaszczone-
go guza, zdobiona poprzecznym wałeczkiem i orłem 
po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, w przekroju romboidalna. 
Prosta, obosieczna, z ością na całej długości. Sztych 
symetryczny. U nasady, na zewnętrznej stronie, bity 
numer „5955”, na wewnętrznej pazur zatrzasku blo-
kujący kordzik w pochwie. P o c h w a  metalowa, 
obszyta skórą koloru czarnego. Okucia mosiężne. 
Do szyjki i ryfki przytwierdzone tulejki z ruchomymi 
koluszkami. Na zewnętrznej stronie szyjki przytwier-
dzona kotwica admiralicji na tle Krzyża Grunwaldu. 
Trzewik płasko ścięty, zakończony spłaszczoną 
kulką. Do ryfek troczone karabińczykami z krętlikami 
rapcie – skórzane, koloru czarnego, z kółeczkami 
do zaczepienia na pasie.

cena wywoławcza: 700 zł
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114
KORDZIK ANGIELSKI KADETÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ  
WZ 1879

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

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

cena wywoławcza: 1 500 zł115
KORDZIK POLSKI MARYNARKI 
WOJENNEJ WZ 1954

dł. kordzika w pochwie 388mm, dł. głowni 228 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru jasnobrązo-
wego, okucia mosiężne. Jelec esowaty z otworem 
na temblak. Trzon ujęty od dołu pierścieniem, zdo-
bionym poprzecznym wałeczkiem, z przyciskiem 
zatrzasku po stronie wewnętrznej. Głowica od góry 
płaska, zwieńczona nakrętką w formie spłaszczo-
nego guza, zdobiona poprzecznym wałeczkiem 
i orłem po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a 
stalowa, polerowana, niklowana, w przekroju 
romboidalna, prosta, obosieczna, z ością na 
całej długości. Sztych symetryczny. U nasady, 
na zewnętrznej stronie, bity numer „3309”, na 
wewnętrznej pazur zatrzasku blokujący kordzik 
w pochwie. P o c h w a  metalowa, obszyta skórą 
koloru czarnego. Okucia mosiężne. Do szyjki i ryfki 
przytwierdzone tulejki z ruchomymi koluszkami. Na 
zewnętrznej stronie szyjki przytwierdzona kotwica 
admiralicji na tle Krzyża Grunwaldu. Trzewik płasko 
ścięty, zakończony spłaszczoną kulką.

cena wywoławcza: 450 zł
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117
KORDZIK NIEMIECKI MARYNARKI WOJENNEJ WZ 1938

dł. kordzika w pochwie 413 mm, dł. kordzika 374 mm, 
dł. głowni 245 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, okucia mosiężne. Jelec 
prosty, krzyżowy, z przedstawieniem kotwicy 
po obu stronach, o dekorowanych ramionach. 
Trzon rękojeści z masy koloru kości słoniowej, 
z sześcioma ukośnymi karbami, owinięty spiralnym 
drutem mosiężnym. Mocowany od dołu wąskim 
pierścieniem, od góry nakrętką w formie orła, 
trzymającego w szponach wieniec ze swastyką. 
G ł o w n i a  stalowa, prosta, niklowana, obustron-

nie szlifowana w dwie wąskie bruzdy na środku 
płazów. Na obydwu stronach trawiona dekoracja: 
okręt dwużaglowy, flankowany ornamentami 
roślinnymi, na zewnętrznej dodatkowo motyw 
kotwicy. Na stronie zewnętrznej, u nasady, pazur 
zatrzasku i sygnatura wytwórcy w owalu: „F. W. 
Holler Solingen”. P o c h w a  mosiężna z dwoma 
ozdobnie wyciętymi pierścieniami z tulejkami 
i ruchomymi koluszkami do mocowania rapci. 
Płaszcz pochwy dekorowany nieregularnymi 
formami geometrycznymi.

cena wywoławcza: 1 800 zł

116
KORDZIK POLSKI LOTNICTWA WZ 1954

dł. całk. w pochwie 374 mm, dł. głowni 234 mm

R ę k o j e ś ć  z trzonem z masy koloru kości 
słoniowej, okucia mosiężne. Jelec esowaty z otwo-
rem na temblak. Trzon ujęty od dołu pierścieniem, 
zdobionym poprzecznym wałeczkiem, z przyciskiem 
zatrzasku po stronie wewnętrznej. Głowica od góry 
płaska, zwieńczona nakrętką w formie spłaszczone-
go guza, zdobiona poprzecznym wałeczkiem i orłem 
po stronie zewnętrznej. G ł o w n i a  stalowa, 
polerowana, niklowana, w przekroju romboidalna. 
Prosta, obosieczna, z ością na całej długości. Sztych 
symetryczny. U nasady, na zewnętrznej stronie, bity 

numer „21831”, na wewnętrznej pazur 
zatrzasku blokujący kordzik w pochwie. 
P o c h w a  metalowa, obszyta skórą 
koloru czarnego. Okucia mosiężne. Do 
szyjki i ryfki przytwierdzone tulejki z rucho-
mymi koluszkami. Na zewnętrznej stronie 
szyjki przymocowany znak lotniczy: orzeł 
z rozpostartymi skrzydłami, z wieńcem 
laurowym w dziobie. Trzewik płasko ścięty, 
zakończony spłaszczoną kulką. Do ryfek 
troczone karabińczykami z krętlikami rapcie 
– skórzane, koloru czarnego, z kółeczkami 
do zaczepienia na pasie.

cena wywoławcza: 700 zł



90 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

119
NÓŻ W TYPIE KANDŻARU 

PERSKIEGO/KINDŻAŁU 
TURECKIEGO

dł. całk. w pochwie 350 mm

R ę k o j e ś ć  z przewężonym trzonem. 
G ł o w n i a  zakrzywiona. 

P o c h w a  obosieczna skórzana.

cena wywoławcza: 180 zł

118
PODWÓJNY NÓŻ KARD, PÓŁNOCNE INDIE – KRÓLESTWO SIKHÓW, 
XIX W.

dł. całk. 251 mm, dł. głowni 156 mm, dł. noża 
wewn.195 mm, dł. głowni noża wewn. 110 mm

R ę k o j e ś ć  i  g ł o w n i a  noża ze stali dama-
sceńskiej stanowią integralną całość. Rękojeść 
okrągła w przekroju, lekko zwężająca się ku 
dołowi, przechodząca w jednosieczną głownię 
o przekroju klinowym, szerokim grzbiecie i ostro 
zakończonym sztychu. W górnej części rękojeść 

zakończona płaską, okrągłą płytką, umocowaną na 
zawiasie, otwieraną i zamykaną przez naciśnięcie 
przycisku. Rękojeść i głownia puste w środku, 
stanowią pojemnik dla drugiego, mniejszego noża 
o podobnym kształcie. Cała powierzchnia rękojeści 
oraz górna część płazów i grzbietu głowni inkrusto-
wane srebrem – stylizowaną wicią roślinną. Nóż 
wewnętrzny o podobnej dekoracji.

cena wywoławcza: 850 zł
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120
NÓŻ KHANJAR W STYLU AL-BU-SAID, PÓŁWYSEP ARABSKI 
(OMAN), XIX W.

dł. całk. 335 mm, dł. głowni 180 mm, szer. głowni 
u nasady 54 mm, dł. pasa 980 mm

R ę k o j e ś ć  otwarta, przewężona w uchwycie, 
wykonana z kości pokrytej w całości srebrną blachą, 
bogato dekorowaną drobnymi perełkami. G ł o w -
n i a  stalowa, szeroka, obosieczna, zakrzywiona 
w połowie, z ością biegnąca przez całą długość. 

P o c h w a  skórzana, ze srebrną okładziną z jednej 
strony, pokryta w całości dekoracją utworzoną 
z drobnych, płaskich kwadratów, rombów i perełek. 
Pas tekstylny, dekorowany czerwoną, czarną i srebr-
ną nicią oraz srebrnymi, ozdobnymi kamieniami. 
Przy pasie cylindryczny srebrny pojemnik, zwany 
hirz, służący do przechowywania fragmentów 
Koranu.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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121
POCHWA NOŻA KARD,  
KAUKAZ XIX/XX W.

dł. 380 mm, śr. u góry 30 mm

P o c h w a  okrągła w przekroju, zwężająca się 
ku dołowi, z ością na całej długości, zakończona 
rodzajem grotu strzały. Powierzchnia złocona, de-
korowana symetrycznymi, cyzelowanymi wzorami. 
W górnej części wypukły pierścień z inskrypcją 
w języku arabskim, niżej pas plastycznych arkad 
oraz, w niewielkich odstępach, 6 profilowanych 
taśm. Dolna część pochwy, do 1/4 długości, 
owinięta spiralnie gładkim i skręconym srebrnym 
drutem. W górnej części przytwierdzona, kwadra-
towa w przekroju, dekoracyjnie zakończona listwa 
z koluszkiem do zawieszenia.

cena wywoławcza: 1 300 zł

122
SZTYLET MALEZYJSKI GARUDA, XVIII/XIX W.

dł. całk. 310 mm, dł. głowni 225 g

R ę k o j e ś ć  rzeźbiona w kości słoniowej przed-
stawia pół-ptaka, pół-człowieka – Garudę – jedno 
z bóstw w hinduizmie, siedzącą na spłaszczonej 
kuli postać z ptasim dziobem i rękoma opartymi 
na kolanach. Głowa, fragmenty ciała oraz 
górna część spłaszczonej kuli pokryte niezwykle 
precyzyjnym ornamentem floralnym w płaskim 
reliefie, skontrastowanym z partiami gładko 

polerowanymi – ręce, nogi, część pleców i dolne 
części kuli. Prezentowana figura, piękny przykład 
sztuki malezyjskiej, jest charakterystyczna dla prze-
kształceń, jakim ulegały przedstawienia Garudy pod 
wpływem kultury islamu, przybierając formy niemal 
abstrakcyjne w koncepcji i wykonaniu. Pomiędzy 
rękojeścią a głownią okrągła, wypukła, miedziana 
płytka. G ł o w n i a  stalowa, polerowana, prosta, 
obosieczna, z ością na całej długości, w przekroju 
romboidalna. Sztych symetryczny.

cena wywoławcza: 500 zł
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123
NÓŻ PERSKI KARD, 
XVII/XVIII W.

dł. całk. 327 mm, dł. głowni 210 g

R ę k o j e ś ć  obła, lekko rozszerzająca się ku 
głowicy. Trzon rękojeści szeroki, masywny, ze stali 
damasceńskiej, z umocowanymi po obu stronach 
reliefowymi okładzinami z kości słoniowej. Grzbiet 
trzonu inkrustowany złotem, w kształcie stylizo-
wanych przedstawień zwierząt oraz motywów 
roślinnych. W centralnej części, w ramkach zdo-
bionych perełkowaniem o nieregularnym wykroju, 
postacie możnowładców w bogatych, ceremonial-
nych strojach. W dolnej i górnej części okładzin 
zgeometryzowane inskrypcje w prostokątnych 
ramkach, zdobionych perełkowaniem. Przestrzenie 
pomiędzy ramkami oraz grzbiety okładzin zdobione 
motywami rozet i liści. G ł o w n i a  masywna, 
ze stali damasceńskiej, jednosieczna, zwężająca 
się równoramiennie w kierunku sztychu, zbliżona 
do noży europejskich. Oba płazy i grzbiet przy 
nasadzie dekorowane inkrustowanymi złotem 
przedstawieniami zwierząt.

Zbliżone stylistycznie rękojeści mieczy w: 
Victoria and Albert Museum, Londyn; nr inw. 
186&17–1896 i 574&17–1876.

cena wywoławcza: 1 500 zł
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124
KARABIN PRUSKI WZ 1809

dł. całk. 1418 mm, masa 4090 g

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim 
warkoczem, na zewnątrz zwężająca się ku wylotowi. 
W części zamkowej lufa ośmiogranna, z osadzoną 
szczerbinką, mocowana do osady śrubą na 
warkoczu i trzema mosiężnymi bączkami. Bączek 
u wylotu szerszy, z dwoma pierścieniami i otworem 
na wprowadzenie pobojczyka. Na jednym pier-
ścieniu podłużna muszka. Na środkowym bączku 
i przednim wąsie kabłąka tuleje z zamocowanymi 
na śrubę stalowymi strzemiączkami do mocowania 
pasa nośnego. Bączki mocowane zatrzaskami 
sprężynowymi po zewnętrznej stronie, sygnowane 
numeratorami kolejno od wylotu. Z a m e k  kapi-
szonowy przerobiony ze skałkowego przez usunięcie 
panewki, krzesiwa z pokrywką panewki, sprężyny 

krzesiwa i zamianę mechanizmu ze skałkowego 
na kapiszonowy, z młotkiem i ogonem. Płyta 
zamka stalowa, sygnowana napisem „DANZIG”, 
zwieńczonym koroną, poniżej data „1833”. 
Kontrblacha mosiężna, mocowana dwoma śrubami, 
z wybitymi numeratorami „5” i „137” oraz koroną. 
Język spustowy osłonięty mosiężnym kabłąkiem 
z wąsami. Przedni wąs sygnowany znakiem korony, 
tylny numeratorem „137”. O s a d a  – łoże i kolba 
– z jednolitego kawałka drewna. Łoże sięga niemal 
wylotu lufy. W części ogonowej z kanałem, w części 
przedniej z rowkiem pod łożem na pobojczyk. 
Kolba smukła z owalną, dolną krawędzią, z szyjką 
z wyraźnie zaznaczonym grzbietem. Głowica kolby 
zakończona metalową plakietą, mocowaną od góry 
śrubą. Kolba przy głowicy z uszkodzeniami.

cena wywoławcza: 3 000 zł

125
STRZELBA SKAŁKOWA, ALGIERIA, XVIII/XIX W.

dł. całk. 1500 mm, dł. lufy z warkoczem 1190 mm, 
masa 3370 g

L u f a  stalowa, gładka, ośmiorganna, niegwinto-
wana, z krótkim warkoczem, u wylotu rozszerzana. 
Celownik szczerbinkowy przy warkoczu, muszka 
u wylotu. Mocowana do osady na warkoczu śrubą 
i, do łoża, czterema bączkami, wykonanymi ze 
srebrnej polerowanej blachy. Z a m e k  skałkowy 
typu niderlandzkiego, dużych rozmiarów, moco-
wany trzema śrubami. Język spustowy owinięty 

srebrnym kabłąkiem z wąsami z polerowaną 
dekoracją. O s a d a  – łoże i kolba – z jednolitego 
kawałka drewna. Łoże sięgające niemal wylotu lufy. 
Kolba uformowana w kształt tzw. rybiego ogona, 
nabijana sześcioma mosiężnymi guzami z każdej 
strony. Trzewik stopy wykonany z kości. Pod łożem 
rowek, w którym mieści się mosiężny pobojczyk 
z kościaną końcówką. Strzelba używana przez 
plemiona Kabylów, zamieszkujących góry Atlasu 
Tallskiego w północnej części Algierii.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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STRZELBA TARCZOWA DO PRECYZYJNEGO STRZELANIA,  
2 POŁ. XIX W.

dł. całk. 1111 mm, masa 4870 g

L u f a  stalowa, niegwintowana, ośmiogranna na 
całej długości, mocowana do łoża śrubą na krótkim 
warkoczu, zaś po bokach łoża dwiema zawleczkami 
w okutych szczelinach. Na grzbiecie lufy uformowa-
na płaska listwa celownicza ze szczerbinką, u wylotu 
muszka. Z a m e k  kapiszonowy z przyspiesznikiem 
typu niemieckiego. Płyta zamka stalowa, gładka, 
kontrblacha w kształcie rombu, mocowana stalową 

śrubą. Język spustowy osłonięty rozbudowanym 
kabłąkiem z wyprofilowanymi wrębami na palce. 
O s a d a - łoże i kolba – z jednolitego kawałka 
drewna. Pobojczyk schowany częściowo w kanale, 
częściowo na zewnętrz w tulejkach. Kolba masywna 
z wydatnym przykładem policzkowym. Głowica 
z wyciągiem na ramię, uzbrojona stalową kształtką, 
mocowaną od spodu śrubą. Od góry i od dołu przy 
głowicy ozdobnie wycięte wąsy.

cena wywoławcza: 4 000 zł
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PISTOLET KAPISZONOWY 
NIEMIECKI, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 385 mm, masa 955 g

L u f a  stalowa, ośmiogranna, gwintowana w osiem 
bruzd, z warkoczem sięgającym połowy długości 
kolby. Mocowana do osady dwoma śrubami na 
warkoczu, w przedniej części łoża zawleczką 
w okutych szczelinach. Na ogonie lufy osadzona 
szczerbinka, u wylotu podłużna muszka, stano-
wiące elementy celownicze. Na całej długości lufa 
cyzelowana i czerniona w motywy wstęgowe. 
Inkrustowana srebrnym pierścieniem między 
ogonem lufy a komorą zamka. Na grzbiecie ryty 
napis: „J.P. SAUER & SOHN A SUHL”. Z a m e k 
kapiszonowy, tylny, sprężynowy, z bezpiecznikiem. 
Spust z przyspiesznikiem typu francuskiego. Język 
spustowy, osłonięty kabłąkiem z wąsami i występem 
na palec. Przednia część kabłąka z ozdobnie wycię-
tym wąsem. Tył kabłąka rozdwojony. Jedna część 
dochodzi do blachy spustowej, druga, dochodząca 
do głowicy, tworzy wąs, mocowany śrubą na kolbie. 
Kurek esowaty z ogonem naciętym w skośną 
kratkę. Elementy metalowe: blacha zamka, kurek, 
bezpiecznik, kabłąk, przedni wąs kabłąka, ozdobnie 
wycięte podkładki do mocowania zamka, warkocz 
lufy, przedni wąs tulei pod łożem, główki śrubek – 
zdobione, cyzelowane dekoracją, na którą składają 
się woluty, muszle i inne elementy zaczerpnięte ze 
sztuki rokoka. O s a d a  – łoże i kolba – z jednolite-
go kawałka drewna orzechowego. Łoże z kościaną 
końcówką sięga wylotu lufy. W części ogonowej 
z kanałem na pobojczyk, w części przedniej, 
pod łożem, dwie metalowe tuleje do mocowania 
pobojczyka. Pobojczyk drewniany, z kościaną 
główką. Kolba zagięta pod kątem prostym. Szyjka 
kolby po obu bokach ukośnie karbowana w drobną 
kratkę, dla pewniejszego uchwytu. Głowica owalna, 
zakończona metalową plakietką ośmioboczną, 
inkrustowaną srebrnym monogramem.

Johan Paul Sauer (ok. 1800–1860) – rusznikarz 
z Suhl

cena wywoławcza: 6 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY 
FRANCUSKI AN XIII

dł. całk. 342 mm, masa 1215 g

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, z krótkim 
warkoczem, w części zamkowej ośmiogranna, 
lekko zwężająca się ku wylotowi. Mocowana do 
osady śrubą stalową na warkoczu oraz mosiężnym 
boczkiem w połowie długości lufy. Bączek z długim 
warkoczem mocowanym dwoma śrubami do boku 
łoża. Na lufie, na wysokości panewki, sygnatura 
częściowo nieczytelna: litery „C/C”, „D” oraz, praw-
dopodobnie, data „1813”. Na grzbiecie bączka 
sygnatura odbiorcza – litera „C”, zwieńczona 
mniejszą literą „C”. Z a m e k  skałkowy typu 
francuskiego z krzesiwem panewki, sprężyną krze-
siwa, kurkiem z „serduszkiem” pod dolną szczęką. 
Blacha zamka gładka, z sygnaturą wytwórcy „Mre. 
imp./De Tulle” oraz puncą inspektora. Litera „C” 
zwieńczona mniejszą literą „c”. Mosiężny kabłąk 
spustowy umocowany do stalowego, wydłużnego 
tylnego wąsa i śrubą do przedniego wąsa, na 
którym widnieje analogiczna punca inspektora. 
O s a d a  – łoże i kolba z jednolitego kawałka 
drewna orzechowego. Łoże, sięgające połowy 
długości lufy, z wydrążonym kanałem na stalowy 
pobojczyk. Kolba smukła, kuliście zakończona 
głowicą z mosiężnym kapturkiem, umocowanym 
dwoma stalowymi śrubami.

Opisany model AN XIII produkowany był 
w wielu wytwórniach: Saint Etienne, Charleville, 
Maubeuge, Tulle, Wersalu i Turynie. Używano go 
we wszystkich formacjach jazdy napoleońskiej: 
strzelców konnych, huzarów, szwoleżerów – lansje-
rów, kirasjerów, karabinierów, dragonów, artylerii 
konnej i pociągów wojskowych. Wytwórnia Saint 
Etienne od 1806 r. zrobiła 70677 szt., Charleville 
47675 szt., Maubeuge 27674 szt. Wyżej opisany 
wzór został wyprodukowany przez wytwórnię Tulle 
w ilości 3578 sztuk.

cena wywoławcza: 5 000 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY, 
KAUKAZ, XVIII/XIX W.

dł. całk. 390 mm, masa 755 g

L u f a  okrągła, gładka, niegwintowana, 
lekko rozszerzająca się przy wylocie, z ufor-
mowanym na grzbiecie wzdłużnym „szwem”. 
Dekorowana na całej długości złotem, 
ornamentem maureskowym. Przymocowana 
do łoża za pomocą czterech „bączków” ze 
srebrnej blachy, zdobionej techniką niello. 
Warkocz lufy długi, zamocowany do kolby 
dwoma śrubami. Wierzch warkocza zasłonięty 
srebrnym paskiem z tłoczonym ornamentem 
roślinnym, także w technice niello. Z a m e k 
skałkowy typu „miquelet”. Bateria prostokątna 
z krzesiwem i pionowo żłobkowanym lustrem 
krzesiwa. Górna szczęka kurka zamocowana 
z dolną za pomocą śruby, której zwieńczenie 
stanowi kółko. Na zewnętrznych częściach 
zamku złocenia. Spust w kształcie guza, bez 
osłony. O s a d a  –  kolba i łoże – drewniane, 
oklejona ciemną, koźlą skórą, częściowo 
pokryta srebrną blachą niellowaną. Głowica 
kolby w kształcie lekko spłaszczonej kuli, obita 
srebrną, trybowaną i niellowaną blachą.

cena wywoławcza: 3 000 zł

130
ZESTAW BRONI

noże w typie tureckim, perskim, kaukaskim,  
replika pistoletu skałkowego i inne

cena wywoławcza: 2 500 zł
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PISTOLET SKAŁKOWY, KAUKAZ, XVIII/XIX W.

dł. całk. 343 mm, masa 575 g

L u f a  gładka, niegwintowana, lekko rozszerzająca 
się przy wylocie, z uformowanym na grzbiecie 
wzdłużnym „szwem”. Trybowana i grawerowana 
na całej długości w ornament maureskowy. Przy-
mocowana do łoża za pomocą dwóch „bączków” ze 
srebrnej blachy. Warkocz lufy długi, przymocowany 
do kolby. Wierzch warkocza zasłonięty srebrnym 
paskiem, dekorowanym niellowanym ornamentem 
geometrycznym. Z a m e k  skałkowy typu „miqu-

elet”. Bateria prostokątna z krzesiwem i pionowo 
żłobkowanym lustrem krzesiwa. Górna szczęka 
kurka zamocowana z dolną za pomocą śruby, której 
zwieńczenie stanowi kółko. Na zewnętrznej stronie 
zamka okrągły, mosiężny znak. Gniazdo pobojczyka 
wydrążone w grubości łoża. Pobojczyk metalowy, 
zakończony mosiężną skuwką. Spust w kształcie 
guza bez osłony. O s a d a  – kolba i łoże – drew-
niana, oklejona ciemną, koźlą skórą, częściowo 
pokryta srebrną, ozdobnie wyciętą blachą. Głowica 
kolby gruszkowata, owinięta srebrnym drutem.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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132
PISTOLET ANGIELSKI DRAGONÓW WZ 1796

dł. całk. 380 mm, masa 1345 g

L u f a  stalowa, gładka, niegwintowana, lekko 
zwężająca się ku wylotowi, z krótkim warkoczem. 
Mocowana do osady śrubą na warkoczu i dwoma 
zawleczkami w przedniej części łoża. Z a m e k 
kapiszonowy, tylno-sprężynowy. Stalowa blacha 
zamka obwiedziona przy brzegach podwójną linią. 
Na środku sygnatura w postaci korony zwieńczonej 
znakiem „X” w kwadracie. W tylnej części blachy 

napis „TOWER”. Mosiężna kontrblacha mocowana 
dwoma stalowymi śrubami. Stalowy spust osłonięty 
mosiężnym kabłąkiem z wąsami. O s a d a  – łoże 
i kolba – z jednolitego kawałka drewna orzecho-
wego. Masywne łoże sięga wylotu lufy. W części 
ogonowej kanał na pobojczyk, w części przedniej 
tuleja mosiężna w kształcie grotu, do mocowania 
stalowego pobojczyka. Kolba łukowato zagięta, 
zakończona okrągłą głowicą.

cena wywoławcza: 3 000 zł

133
PISTOLET KAPISZONOWY FRANCUSKI – PODRÓŻNY, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 175 mm, masa 235 g

L u f a  stalowa, ośmiogranna, wraz ze skrzynką 
zamka stanowiaca jednolitą całość. Z a m e k 
kapiszonowy ze spustem i osłoną spustu. Warkocze 

mocowane wkrętami do drewnianej kolby, zagiętej 
i rozszerzającej się ku głowicy, owalnie i płasko 
zakończonej. Na wewnętrznej tarczy zamka bita 
punca wytwórni w St. Etiene.

cena wywoławcza: 800 zł



101AUKCJA MILITARIÓW

134
PISTOLET KAPISZONOWY FRANCUSKI – PODRÓŻNY, 1 POŁ. XIX W.

dł. całk. 185 mm, masa 215 g

L u f a  stalowa, okrągła, czterobruzdowa, wkręcana 
do komory zamkowej. Z a m e k  kapiszonowy, 
skrzynkowy. Spust ukryty w grubości dolnej 
ścianki komory zamkowej, automatycznie wysuwa 
się podczas napinania kurka. Kolba z drewna 
orzechowego, kanelowana na całej powierzchni, 
rozszerzająca się ku głowicy. Płaska, stalowa 

głowica, mocowana śrubą od spodu. Na płasz-
czyznach kolby, na wysokości warkocza, rzeźbione 
liście akantu. Kurek, boki komory, warkocz i spust 
dekorowane cyzelowanym ornamentem roślinnym. 
Na lufie i pierścieniu bita cyfra „4”. Dodatkowo 
na lufie bita punca: stylizowany ptak zwieńczony 
koroną, poniżej trzy czteropromienne gwiazdki. 
Znak wytwórni St. Etiene 1825 r.

cena wywoławcza: 800 zł

135
PISTOLET KAPISZONOWY DWULUFOWY – PODRÓŻNY, POŁ. XIX W.

dł. całk. 230 mm, m. 410 g

L u f y  zespolone, stalowe, ośmiogranne. Z a m e k 
kapiszonowy, skrzynkowy. Dwa języki spustowe, 
osłonięte gładkim kabłąkiem. Lufy i zamek 
konstrukcyjnie zespolone, mocowane do gładkiej 

kolby, od góry, dwiema śrubami na warkoczu luf, 
od dołu, śrubą, na warkoczu kabłąka. Od dołu luf 
umocowane dwie tulejki na pobojczyk. Głowica 
zakończona kuliście, nakryta blaszką mosiężną 
z tulejką stalową.

cena wywoławcza: 900 zł
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138
ORZEŁ SZTANDAROWY

brąz; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

137
ORZEŁ SZTANDAROWY  

WZ 1919

brąz; wys. 12 cm

cena wywoławcza: 150 zł

136
ORZEŁ SZTANDAROWY  
WZ 1919

brąz; wys. 14 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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139
ORZEŁ SZTANDAROWY, 

KSIĘSTWO WARSZAWSKIE

brąz; wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

140
ORZEŁ SZTANDAROWY 
ZWIĄZKU WIĘŹNIÓW 
I WETERANÓW II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

brąz; wys. 22 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
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143
ORZEŁ SZTANDAROWY, PRL

brąz; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

142
ORZEŁ SZTANDAROWY

brąz; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 200 zł

141
ORZEŁ SZTANDAROWY

mosiądz; wys. 5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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145
ORZEŁ SZTANDAROWY,  
ROSJA CARSKA

brąz; wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

144
ORZEŁ SZTANDAROWY  

WZ 1919

brąz; wys. 23 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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147
PLAKIETA W FORMIE ORŁA

brąz; wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

146
PŁASKORZEŹBA Z FIGURĄ ORŁA 
CESARSTWA NIEMIECKIEGO

żeliwo; wym. 25 × 19,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

149
ORZEŁ SZTANDAROWY 
NAPOLEOŃSKI, FRANCJA

brąz; wys. 5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

148
ORZEŁ SZTANDAROWY

brąz; wys. 5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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151
ELEMENT WOJSKOWEGO 
NAKRYCIA GŁOWY, 
AUSTRO-WĘGRY

mosiądz; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

150
PLAKIETA W FORMIE ORŁA

sylwetka orła nawiązująca do lotnictwa wojsko-
wego; mosiądz; szer. 20 cm

cena wywoławcza: 350 zł

153
ORZEŁ SZTANDAROWY

brąz; wys. 14 cm

cena wywoławcza: 400 zł

152
ORZEŁ SZTANDAROWY

brąz; wys. 10 cm

cena wywoławcza: 700 zł
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155
ORZEŁ CZAPKOWY, II RP

używany do 1939 r.; mosiądz, wys. 5,8 cm

cena wywoławcza: 250 zł

154
ELEMENT WOJSKOWEGO 
NAKRYCIA GŁOWY, 
AUSTRO-WĘGRY

mosiądz; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

156
ORZEŁ CZAPKOWY, II RP

używany do 1939 r.; mosiądz, wys. 5,8 cm

cena wywoławcza: 250 zł

158
PLAKIETA W FORMIE ORŁA

element konstrukcyjny lampy; brąz; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 150 zł

157
ELEMENT WOJSKOWEGO 
NAKRYCIA GŁOWY, FRANCJA

pod orłem numer pułku; mosiądz; wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

159
ŚWIECZNIK PATRIOTYCZNY

orzeł nawiązujący do Jagiellonów; brąz,  
wys. 28 cm

cena wywoławcza: 700 zł
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161
ORZEŁ CZAPKOWY, WIELKA 
BRYTANIA PSZ/ZACH

na odwrocie sygnatura: J. R. Gaunt
mosiądz; wys. 4 cm

cena wywoławcza: 150 zł

160
ORZEŁ CZAPKOWY, PSZ/ZACH

mosiądz; wys. 4,8 cm

cena wywoławcza: 300 zł

162
ORZEŁ CZAPKOWY  
2 DYWIZJI STRZELCÓW 
PIESZYCH INTERNOWANYCH 
W SZWAJCARII

Huguenin Frères, Le Locle, Szwajcaria
mosiądz, wys. 5,3 cm

cena wywoławcza: 250 zł

164
ORZEŁ CZAPKOWY POLICJI,  
L. 60. XX W.

mosiądz, wys. 5,4 cm

cena wywoławcza: 15 zł

163
ORZEŁ CZAPKOWY PSZ/ZACH 
WZ 39

prawdopodobnie kombatancki; mosiądz;  
wys. 5,4 cm

cena wywoławcza: 250 zł

165
ORZEŁ Z PATKI OFICERA 
DYPLOMOWANEGO PSZ/ZACH

mosiądz; wys. 2,3 cm

cena wywoławcza: 80 zł
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166
MUNDUR PORUCZNIKA  
10 PUŁKU DRAGONÓW  
1 DYWIZJI PANCERNEJ

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

cena wywoławcza: 4 500 zł
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167
CZAPKA MARYNARSKA,  
1 POŁ. XX W.

Denko z czarnego sukna, otok z taśmy, nad 
otokiem, złotym bajorkiem haftowany, emblemat 
kotwicy z inicjałami „OMB” w wieńcu, podpinka 
ze złotawych, plecionych sznurów, z przesuwkami, 
przymocowana za pomocą małych guzików czap-
kowych marynarskich. Daszek czarny, lakierowany, 
obszyty, potnik skórzany, żółty, podszewka żółta 
z naszywką „Hammaburg Mütze” oraz czerwonym 
nadrukiem „Federleicht Rollbar”.

cena wywoławcza: 130 zł

169
ORZEŁ 1 DYWIZJI PANCERNEJ

tkanina haftowana bajorkiem

cena wywoławcza: 300 zł

168
ZESTAW NASZYWEK 
MUNDUROWYCH I ORZEŁKÓW

po II wojnie światowej; w zestawie 17 sztuk

cena wywoławcza: 150 zł

170
ZESTAW ODZNAK 
ROZPOZNAWCZYCH PSZ/Z

„POLAND”, orzeł, 2 Warszawska Dywizja 
Pancerna

cena wywoławcza: 200 zł
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172
PAS GŁÓWNY GALOWY WZ-27

dł. całk. pasa 1000 mm, szer. pasa 48 mm, szer. 
przesuw 20 mm, szer. języka 22 mm, dł. języka 135 
mm, śr. klamry 55 mm

Pas oficerski dla wszystkich rodzajów broni, 
z wyłączeniem lotnictwa i marynarki. Pas z dwoma 
przesuwkami, w tym jedna z językiem. Wszystkie 
elementy wykonane z tkaniny jedwabnej (rypsu) 

w kolorze khaki, tkanej w podłużne prążki, z dwoma 
poprzecznymi szlakami po brzegach. Tkanina 
podbita skórą zamszową. Przy pasie okrągła klamra 
z oksydowanego metalu, ozdobiona płaskorzeźbą 
wyobrażającą profil głowy męskiej w hełmie an-
tycznym. Na wewnętrznej stronie klamra, zaczep 
i sygnatura: „Mennica Państwowa”; znak mennicy 
zwieńczony orłem.

cena wywoławcza: 450 zł

171
EPOLETY OFICERSKIE,  
PRUSY, XIX W.

Ławki na podkładzie z sukna karmazynowego, 
obszyte srebrnym galonem, w przedniej części 
z otworem na guzik, wierzch obszyty zielonym 
aksamitem, na niego nałożony orzeł pruski w ram-
ce. Ramka zwieńczona koroną, boki z dwiema 
gwiazdkami, na obrzeżu torsada szychowa, 
potrójna, metalowa, wzdłuż niej frędzle bulionowe. 
Oryginalne tekturowe opakowanie.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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173
CZAPKA ROGATYWKA 
GARNIZONOWA  
ST. WACHMISTRZA 3 PUŁKU 
UŁANÓW ŚLĄSKICH WZ 1935

Denko kwadratowe, z tkaniny czesankowej 
koloru khaki, zszyte z czterech pięciobocznych 
brytów, usztywnione stalką. Orzeł na czapce 
przymocowany małą nakrętką. Otok sukienny 
koloru żółtego. Na otoku stopień st. wachmistrza 
haftowany srebrnym bajorkiem na amarantowym 
tle. Daszek fibrynowy, lakierowany, czarny. Nad 
daszkiem przymocowana z boku otoku dwoma 
guzikami skórzana czarna podpinka ze sprzączką 
metalową i dwiema przesuwkami. Wewnątrz pod-
szewka jedwabna koloru bordowego i uszkodzony 
potnik z jasnobrązowej skóry.

cena wywoławcza: 4 500 zł

174
PIKELHAUBA, XIX/XX W.

Wykonana z utwardzonej skóry barwionej na 
czarno, z wysokim połyskiem, wzmocnionej 
metalowymi elementami. Szpikulec mocowany 
czterema ośmioramiennymi gwiazdami. Na prze-
dzie orzeł metalowy z nałożonym emblematem 
zwieńczonym koroną. Podpinka łuskowa na 
podkładzie skórzanym, przytwierdzona guzami do 
boków. Pod guzami nacinana kokarda. Z przodu 
czarny daszek, także lakierowany, okuty metalową 
listwą. Z tyłu nakarczek z tego samego materiału, 
bez okucia, na którym, wzdłuż szwu, przymoco-
wane metalowe usztywnienie. Wewnątrz potnik 
z brązowej skóry, z możliwością ściągnięcia za 
pomocą rzemyków.

Pikelhauba, robiona na zamówienie, należała do 
wysokiego rangą urzędnika celnego, m. in. na 
terenie Prus.

cena wywoławcza: 2 500 zł
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177
PAS KAUKASKI, 2 POŁ. XIX W.

dł. pasa 740 mm, szer. 30 mm, waga 405 g

Pas złożony z 29 srebrnych tabliczek z dekoracją 
wykonaną w technice niello. Od strony wewnętrz-
nej tabliczki oznaczone cechami złotnika, zapewne 
gruzińskiego. Klamra dwuczęściowa w kształcie 
szyszaka. Wszystkie elementy nasunięte na 
skórzany pas.

cena wywoławcza: 1 400 zł

176
PAS KAUKASKI, 2 POŁ. XIX W.

dł. pasa 750 mm, szer. 750 mm, waga 385 g

Pas złożony z czternastu prostokątnych tabliczek 
z odlewanego i niellowanego srebra, dekorowanego 
ornamentem roślinnym. Od strony wewnętrznej 
tabliczki oznakowane cechami złotnika, praw-
dopodobnie gruzińskiego. Jedna z tabliczek 
oznakowana puncą „M. AИPAПET”. Z obu stron 
pasa, przy klamce, dwie okrągłe tabliczki ze srebra 
niellowanego. Klamra dwuczęściowa, ozdobna, 
pokryta roślinną dekoracją niellową, zapinana 
przy pomocy sztyftu w kształcie nożyka. Wszystkie 
elementy nasunięte na skórzany pas.

cena wywoławcza: 1 200 zł

175
SZYSZAK 
ZACHODNIOEUROPEJSKI,  
TZW. PAPPENHEIMER, XVIII W.

wys. dzwonu ok. 127 mm, szer. dzwonu 208 mm, 
dł. dzwonu 223 mm, dł. całkowita 428 mm, waga 
szyszaka 1785 g

Dzwon półkulisty, kuty z jednej blachy, wzmocniony 
sześcioma grzbietami promieniście rozchodzącymi 
się ze szczytu. Na szczycie płaska, okrągła tarczka 
z uszkiem do przewlekania rzemienia. Z przodu 
zaokrąglony daszek z wystającym pośrodku 
zębem, umocowany do dzwonu czterema nitami. 
Krawędzie zawinięte i zaklepane. Nad daszkiem 
przynitowany do dzwonu skobel z motylkową 
śrubą, mocującą ruchomy nosal z żelaznej 
listwy, o zakończeniu w formie liścia. Nakarczek 
czterofolgowy, z ostatnią folgą wyciętą w ząb. 
Policzki zawieszone na dwóch rzemieniach każda, 
trójkątne, z lekko zaokrąglonymi bokami i ściętym 
wierzchołkiem, zaopatrzone w siedem otworów 
słuchowych. Krawędzie nakarczka i policzków 
wzmocnione, podobnie jak daszek, solidnymi 
półkolistymi nitami. Na daszku bite: litera „X” 
i „V”, na liściu cyfra „4” i litera „M”.

Szyszaki tego typu używane były w całej Europie 
Środkowej, również w Polsce, od początku XVII do 
XIX wieku. Popularna nazwa „szyszaki” przyjęła 
się od nazwiska dowódcy kirasjerów cesarskich 
Austrii, grafa Gotfryda Henryka Pappenheima.

cena wywoławcza: 5 500 zł
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179
ODZNAKA OFICERSKA  
54 PUŁKU PIECHOTY 
STRZELCÓW KRESOWYCH – 
TARNOPOL

Odznakę stanowi krzyż pokryty błękitną emalią, 
ze złoconym obramowaniem. Na skrzyżowaniu 
ramion wizerunek orła. Na ramionach pionowych 
herb Tarnopola oraz „12 P.S.P.”, na poziomych 
„54 P.P.Kr.”. Krzyż osadzony na wieńcu laurowo-
-dębowym. Srebro, wym. 39 × 39 mm, nakrętka 
– W. Gontarczyk.

cena wywoławcza: 5 000 zł

178
ODZNAKA PODLASKA

Odznakę stanowi krzyż litewski, na jego pionowych 
ramionach napis: „DYWIZJA/PODLASKA/ZA/
MĘSTWO”; na skrzyżowaniu ramion trójpolowa 
tarcza zwieńczona koroną, na niej herb Polski, 
Litwy i Rusi, poniżej dwie szpady złączone ko-
kardą; tarczę i boki górnych ramion krzyża oplata 
półwieniec z liści dębu i lauru; na rewersie dedyka-
cja: „Naszemu/druchowi/poz. M. Burakowskiemu/
towarzysze z 22 pp/1919” oraz, u góry, wiązany 
monogram „MB”; nakrętka – S. Lipczyński; srebro; 
wym. 56 × 40 mm

cena wywoławcza: 7 500 zł

181
ODZNAKA CENTRUM 
WYSZKOLENIA PANCERNEGO 
I TECHNICZNEGO

Odznakę stanowi smok zwrócony w lewą stronę, 
otoczony wieńcem z liści dębowych
srebro p. 2, nakrętka sygn.: W. Gontarczyk

cena wywoławcza: 4 000 zł

180
ODZNAKA OFICERSKA  
22 PUŁKU PIECHOTY – 
SIEDLCE

Odznakę stanowi krzyż o szerokich ramionach 
pokrytych emalią w bartwach wstęgi Orderu VM, 
między ramionami po siedem promieni, na środku 
okrągła tarcza, obwiedziona wieńcem laurowym, 
na niej – wizerunek sztandaru pułkowego w oto-
czeniu karabinów z nasadzonymi bagnetami; na 
górnym i dolnym ramieniu numer i inicały „22 PP”; 
nakrętka – St. Reising; srebro, wym. 44 × 44 mm

cena wywoławcza: 5 000 zł



117AUKCJA MILITARIÓW

182
ORDER ŚW. STANISŁAWA  
II KLASY

Order stanowi krzyż maltański z czerwoną emalią 
i ramionami zakończonymi ośmioma złotymi 
kuleczkami, między ramionami cztery dwugłowe 
orły, w środku okrągła, biała emalia z czerwonym, 
wiązanym monogramem „SS”, otoczona wieńcem 
laurowym, emaliowanym na zielono; między 
rozwartymi ramionami wianuszek z siedmiu 
promieni; rewers gładki z analogiczną, okrągłą 
tarczką w środku; na lewym ramieniu krzyża znak 
„JK” w kwadracie; wstążka czerwona z białymi 
paskami przy brzegach i wąskimi, czerwonymi 
prążkami; złoto, m. 23,85 g; wym. 44 × 44 mm

cena wywoławcza: 14 000 zł

183
ORDER ŚW. STANISŁAWA  
III KLASY

Order stanowi krzyż maltański z czerwoną 
emalią, ramionami zakończonymi ośmioma 
złotymi kuleczkami, między ramionami cztery 
dwugłowe orły, w środku okrągła, biała emalia 
z czerwonym, wiązanym monogramem „SS”, 
otoczona wieńcem laurowym emaliowanym na 
zielono; między rozwartymi ramionami wianuszek 
z siedmiu promieni; rewers gładki z analogiczną, 
okrągłą tarczą w środku, na górnym znak puncy, 
na dolnym litery „AK” w prostokącie; wstążka 
czerwona z białymi paskami przy brzegach 
i wąskim, czerwonym prążkiem; złoto, masa 
10 g, wym. 40 × 40 mm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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185
KRZYŻ OCHOTNICZY  
ZA WOJNĘ

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, wizerunek 
orła na emaliowanej tarczy, na poziomych ramio-
nach napis „OCHOTNIKOWI/WOJENNEMU”, na 
pionowych daty „1918/1921”; rewers gładki; 
wstążka czerwona z dwoma białymi paskami; 
metal patynowany, wym. 43 × 43 mm

cena wywoławcza: 150 zł

184
MEDAL ODZYSKANIA ZIEMI 
ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Na awersie wizerunek orła śląskiego, w otoku 
napis „ŚLĄSK PRASTARA ZIEMIA POLSKA”, na 
rewersie, w wieńcu z gałązek wawrzynu i dębu, 
napis „WIECZNIE/Z NAMI/1938”; wstążka pąsowa 
z białymi prążkami na brzegach i podłużnym 
pasem błękitno-żółto-błękitnym pośrodku. Medal 
nie uzyskał aprobaty Prezydenta RP i nie został 
wprowadzony do systemu odznaczeń państwo-
wych; brąz, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 250 zł

186
MEDAL NIEPODLEGŁOŚCI

Na awersie wyobrażenie trzech hydr przebitych 
mieczami, na obwodzie, w podwójnym otoku, 
napis „BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI”, 
odmiana ze znakiem Mennicy Warszawskiej; na 
rewersie litery „RP”; wstążka czarna z dwoma 
pionowymi paskami koloru czerwonego; brąz, 
śred. 35 mm

cena wywoławcza: 100 zł

188
MEDAL PAMIĄTKOWY  
ZA WOJNĘ 1918–1921 II RP

Na awersie wizerunek orła z krzyżem Virtuti 
Militari na piersi, po bokach daty „1918/1921”; 
na rewersie napis „POLSKA/SWEMU/OBROŃ-
CY”, otoczony wieńcem dębowym; wstążka 
z niebieskim paskiem pośrodku ujętym czarnymi 
prążkami, po bokach paski amarantowe i białe; 
brąz, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 150 zł

187
KRZYŻ NIEPODLEGŁOŚCI

Na awersie, na poziomych ramionach, napis 
„BOJOWNIKOM NIEPODLEGŁOŚCI”, na 
skrzyżowaniu kwadratowa tarczka z rytowanym 
wizerunkiem orła, brzegi ramion pokryte czarną 
emalią; rewers gładki; wstążka czarna z żółtymi 
paskami po bokach; metal złocony, wym. 40 × 40 
mm; ubytek emalii

cena wywoławcza: 130 zł

189
KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE 
WALECZNOŚCI I ZASŁUGI II RP

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, okrągła tar-
cza z wizerunkiem orła z koroną na piersi, obwie-
dziona ornamentem perełkowym, na ramionach 
krzyża napis „POWST./GÓRNY/ŚLĄSK/1921”; 
na rewersie, na skrzyżowaniu ramion, wieniec 
z liści dębu, na bocznych ramionach napis 
„DZIEL/NYM”; wstążka jasnoniebieska z białymi, 
pionowymi paskami i amarantowymi wypustkami 
na brzegach, pośrodku srebrna, pięcioramienna 
gwiazdka oznaczająca 1 stopień odznaczenia; 
metal srebrzony, wym. 33 × 33 mm

cena wywoławcza: 450 zł
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191
MEDAL SREBRNY ZA 
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ II RP

Na awersie wizerunek orła, otoczony wieńcem 
z wiązek zboża; u dołu, wzdłuż krawędzi, napis 
„ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ”; na rewersie 
liczba rzymska „XX”, pod nią gałązka wawrzynu 
z owocami i znak mennicy; wstążka jedwabna 
amarantowa z białym pionowym paskiem 
pośrodku; srebro p. 950, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 200 zł

190
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
„KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE 
WALECZNOŚCI” II RP

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, wizerunek 
orła górnośląskiego, obwiedziony ornamentem 
perełkowym, z odchodzącymi symetrycznie 
promieniami, na ramionach napisy „3V21/17VIII-
19/17VIII20/ZA/POWST./ŚLĄSKIE; na rewersie, 
na pionowych ramionach, miecz ozdobiony 
wieńcem z liści laurowych i dębowych; wstążka 
jasnoniebieska z białymi paskami po bokach 
i amarantowymi wypustkami na krawędziach; 
metal srebrzony, wym. 43 × 43 mm

cena wywoławcza: 150 zł

192
KRZYŻ WALECZNYCH II RP

Na awersie, centralnie, wizerunek orła na 
pięciobocznej tarczy; na ramionach napis „NA/
POLU/CHWAŁY/1920”; na rewersie, pośrodku, 
wieniec z gałązek wawrzynu z owocami, przez 
który przechodzi skierowany ku górze miecz, na 
bocznych ramionach napis „WALE/CZNYM”, na 
górnym bity numer nadania „39606”; wstążka 
amarantowa z białymi paskami przy brzegach; 
mosiądz patynowany, wym. 44 × 44 mm

cena wywoławcza: 320 zł

194
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
„KRZYŻ NA ŚLĄSKIEJ WSTĘDZE 
WALECZNOŚCI” II RP

wczesna odmiana
Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, wizerunek 
orła górnośląskiego, obwiedziony ornamentem 
perełkowym, z odchodzącymi symetrycznie 
promieniami, na ramionach napisy „3V21/17VIII-
19/17VIII20/ZA/POWST./ŚLĄSKIE; na rewersie, 
na pionowych ramionach, miecz ozdobiony 
wieńcem z liści laurowych i dębowych; wstążka 
jasnoniebieska z białymi paskami po bokach 
i amarantowymi wypustkami na krawędziach; 
metal srebrzony, wym. 43 × 43 mm

cena wywoławcza: 350 zł

193
MEDAL ZA RATOWANIE 
GINĄCYCH

Na awersie wizerunek orła oraz, wzdłuż krawędzi, 
napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA”; na rewersie, 
w wieńcu z liści dębowych, napis „ZA/RATOWA-
NIE/GINĄCYCH”; wstążka biała z czerwonymi 
paskami na brzegach i węższym pośrodku; srebro 
p. 950, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 600 zł

195
MEDAL DZIESIĘCIOLECIA 
ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI II RP

Na awersie wizerunek Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w lewym profilu; na rewersie alegoria 
pracy (oracz) i daty „1918–1928”, inicjały pro-
jektanta „TB” (Tadeusz Breyer) i znak mennicy; 
brąz, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 150 zł
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197
ZESTAW ODZNACZEŃ  

ZA II WOJNĘ ŚWIATOWĄ

gwiazda za 1939–1945, medal obrony 
i Gwiazda Włoch

cena wywoławcza: 200 zł

196
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, w otoku 
z czerwonej emalii i srebrnego wianka, biała 
emaliowana tarcza z literami „RP”; ramiona krzyża 
wypełnione czerwoną emalią, zakończone ośmio-
ma kuleczkami; między ramionami pęki promieni; 
rewers gładki, wklęsły; zawieszka w formie wieńca; 
metal srebrzony, wym. 41 × 41 mm

cena wywoławcza: 150 zł

198
KOMPLET KRZYŻÓW ZASŁUGI 
PRL

Na awersach, na skrzyżowaniu ramion, w otoku, 
litery „PRL”, między ramionami krzyża pęki 
promieni; rewersy gładkie; wstążki amarantowe 
z niebieskimi paskami przy brzegach; brąz, brąz 
srebrzony, brąz złocony, czerwona emalia

cena wywoławcza: 220 zł
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200
MEDAL WOJSKA ZA WOJNĘ 
1939–1945 PSZ/Z

Na awersie wizerunek orła w koronie, trzyma-
jącego w szponach miecz; na rewersie napis 
„POLSKA/SWEMU/OBROŃCY” między dwoma 
liśćmi dębu; wstążka amarantowa z czterema 
białymi paskami; brąz, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 130 zł

199
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI II RP

Na awersie, na skrzyżowaniu ramion, w otoku 
z czerwonej emalii i wianka, emaliowana na 
biało tarcza ze srebrnymi literami „RP”, ramiona 
krzyża wypełnione czerwoną emalią, zakończone 
ośmioma kuleczkami, między ramionami pęki 
srebrnych promieni; rewers gładki, płaski; wstążka 
amarantowa z niebieskimi prążkami przy krawę-
dziach; metal srebrzony, wym. 40 × 40 mm

cena wywoławcza: 250 zł

201
KRZYŻ PAMIĄTKOWY  
MONTE CASSINO PSZ

Forma krzyża benedyktyńskiego; na awersie, 
na skrzyżowaniu ramion, tarczka kwadratowa 
z napisem „MONTE/CASSINO/MAJ/1944”; na 
rewersie analogiczna tarczka z numerem nadania 
„16/065”; wstążka jasnoniebieska z pięcioma 
pionowymi, czerwonymi paskami; brąz, wym. 
40 × 40 mm

cena wywoławcza: 200 zł

203
SREBRNY MEDAL 
ZASŁUŻONYM NA POLU 
CHWAŁY PRL

Na awersie krzyż orderu Virtuti Militari; na 
rewersie, w kwadratowej tarczy otoczonej wień-
cem z liści laurowych, napis „ZASŁUŻONYM/
NA POLU/CHWAŁY/1944”; wstążka czarna 
z szerokimi, niebieskimi paskami przy brzegach; 
metal srebrzony, śred. 40 mm

cena wywoławcza: 50 zł

202
ODZNAKA PAMIĄTKOWA – 
KRZYŻ OCHOTNICZY PSZ

Odznaka w kształcie krzyża o ramionach 
zakończonych ośmioma kulkami; na awersie 
wizerunek orła na tarczy amazonek, na której 
tarczka ze skrzyżowanymi karabinami piechoty; 
rewers gładki; wstążka szmaragdowa; mosiądz, 
dł. 34 mm

cena wywoławcza: 100 zł

204
MEDAL WOJSKA ZA WOJNĘ 
1939–1945 PSZ/Z

Na awersie wizerunek orła w koronie, trzyma-
jącego w szponach miecz; na rewersie napis 
„POLSKA/SWEMU/OBROŃCY” między dwoma 
liśćmi dębu; wstążka amarantowa z czterema 
białymi paskami; brąz, śred. 35 mm

cena wywoławcza: 130 zł
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206
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
15 PUŁKU UŁANÓW 
POZNAŃSKICH PSZ/Z

Odznakę stanowi stylizowany orzeł, trzymający 
w dziobie wstęgę Orderu Virtuti Militari, wsparty 
na szabli. Całość otoczona wieńcem laurowym, 
opasanym czterokrotnie szarfą w barwach pułku. 
U góry i u dołu wieńca data „27 XII 1918”; 
mosiądz srebrzony; śred. 33 mm, nakrętka sygn.: 
St. Zygmaniak, Poznań

cena wywoławcza: 600 zł

205
MEDAL KORONACYJNY CESARZA 
NAPOLEONA I
Francja, 1804 r.

Na awersie głowa Napoleona z profilu, z wieńcem 
laurowym, wokół napis „NAPOLEON EMPEREUR”; 
na rewersie Napoleon w stroju imperialnym, 
wznoszony na tarczy przez dwóch mężczyzn, 
reprezentujących senat i francuskie wojsko, wokół 
napis „LE SENAT ET LE PEUPLE AN XIII”; proj. 
Bertrand Andrieu i Romain Jeuffroy; brąz; śred. 
39 mm

cena wywoławcza: 180 zł

207
MEDAL Z OKAZJI  
100 ROCZNICY POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO

na awersie, w ośmioboku, na tle stylizowanego 
kłosa napis „SETNA ROCZNICA/POWSTANIA/
ZBROJNEGO/NARODU/1830 1930”, u dołu, po 
prawej, sygnatura wykonawcy „WABIA-WABIŃSKI”; 
na rewersie, w ośmioboku, trzy pola, w środku 
postaci dwóch żołnierzy w mundurach z okresu 
powstania oraz orzeł w locie; u dołu, z lewej, 
sygnatura „ST. REPETA”

cena wywoławcza: 250 zł

209
MEDAL ROSYJSKI ZA ZAJĘCIE 
SZTURMEM GEOG-TEPE, 
1881 R.

srebro; śr. 28 mm

cena wywoławcza: 150 zł

208
MEDAL UPAMIĘTNIAJĄCY 
BITWĘ POD SADOWĄ 3 LIPCA 
1866 R.

Bitwa pomiędzy wojskami pruskimi i austriackimi; 
na awersie, w kartuszu oplecionym liśćmi dębo-
wymi i laurowymi, napis „Zum Andenken an den 
3 Juli 1866”; na rewersie, w kartuszu oplecionym 
liśćmi winorośli, napis: „Ist Gott für uns wer mag 
wider uns sein”; metal; śred. 59 mm

cena wywoławcza: 400 zł

210
MEDAL ROSYJSKI ZA ODWAGĘ 
IV STOPNIA

nr nadania 98899, srebro; śr. 28,2 mm

cena wywoławcza: 150 zł
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212
MEDAL ŚWIĘTEJ HELENY

upamiętniający kampanię z lat 1792–1815; na 
awersie wizerunek Napoleona I; na rewersie napisy 
i data „5/MAI/1821”; brąz

cena wywoławcza: 100 zł

211
MEDAL ŚWIĘTEJ HELENY

upamiętniający kampanię z lat 1792–1815; 
na awersie wizerunek Napoleona I; na rewersie 
napisy i data „5/MAI/1821”; wstążka granatowa 
z siedmioma czerwonymi, pionowymi paskami; 
brąz

cena wywoławcza: 200 zł

213
ODZNAKA BRACTWA 
KURKOWEGO

krzyż pięcioramienny z wciętymi końcami ramion, 
zakończonych kuleczkami; na centralnie umiesz-
czonej, okrągłej, wypukłej tarczy, obwiedzionej 
dekoracją perełkową, napis „König”; między ramio-
nami wieniec dębowo-laurowy; krzyż zwieńczony 
koroną; srebro p. 800, masa 35 g

cena wywoławcza: 300 zł

215
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
2 DYWIZJI STRZELCÓW 
PIESZYCH WP WE FRANCJI

na awersie trzy miecze z emaliowanymi jelcami 
w formie flag narodowych Francji, Polski i Wielkiej 
Brytanii, powyżej inicjały dywizji, zwieńczone 
stylizowanym orłem; na rewersie i nakrętce nazwa 
firmy „HUGUENIN/LOCLE”; mosiądz srebrzony

cena wywoławcza: 200 zł

216
ODZNAKA PAMIĄTKOWA ZA 
HUSZT – POLSKIEGO KORPUSU 
POSIŁKOWEGO II BRYGADY 
LEGIONÓW

Odznakę stanowi stylizowany orzeł w koronie. 
Centralnie umieszczony medalion, nawiązujący 
do odznaki II Brygady Legionów, z inicjałem oraz 
datami „II PL 15.18.1918”; na rewersie miejsco-
wości internowania: „Barańcza, Huszt, Dulfalva, 
Bustyahaza, Talaborfalu, Taraczkoz, Szaldoboz, 
Szeklencze” oraz numer nadania „4041”; tombak 
srebrzony, dł. 60 mm

cena wywoławcza: 180 zł

214
ODZNAKA PAMIĄTKOWA 
2 POLSKIEGO KORPUSU

cena wywoławcza: 70 zł
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218
KOPERTA ZEGARKA

2 poł. XIX w.
złoto p. 585, emalie, m. 9,75 g, na wieku herb 

powstańczy i napis „BOŻE ZBAW POLSKĘ”

cena wywoławcza: 3 500 zł

217
BRANSOLETA PAMIĄTKOWA

należała do pilota porucznika Zdzisława Grzegorza Rottera 
(ur. 9.05.1908 r. – zm. Nowy Jork);
wewnątrz grawerowane daty bitew: 21.6.1943 Kreffeld, 3.7.1943 Cologne, 18.7.1943 
St. Nasaire, 24.7.1943 Hamburg, 25.7.1943 Essen, 27.7.1943 Hamburg, 29.7.1943 
Hamburg, 2.8.1943 Hamburg, 12.8.1943 St. Nasaire, 15.8.1943 Rottumeroog, 
25.8.1943 Brest, 30.8.1943 München-Gladbach, 2.9.1943 Mormal Forest, 4.9.1943 
Lorient; złoto p. 375, angielskie znaki złotnicze; m. 32,05 g

cena wywoławcza: 11 000 zł
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219
PAMIĄTKOWY KOMPLET MONET 
I BANKNOTU Z POWSTANIA 
LISTOPADOWEGO

dukat, 5 złotych, 2 złote, 10 groszy, 3 grosze, 
banknot 1 złoty; oryginalne etui z napisem na 
wieczku: PAMIĄTKA/1831; stan dobry

cena wywoławcza: 20 000 zł
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222
SYGNET Z ORŁEM

srebro p. 800; na obrączce grawerowany napis 
„S. P. Art. 1939 r. J. Ott”

cena wywoławcza: 300 zł

SOPOCKI DOM AUKCYJNY

221
SYGNET PATRIOTYCZNY

XX w.; srebro p. 800, na wewnętrznej stronie 
obrączki grawerowane nazwisko i data 
„M. Kilarski/1915”

cena wywoławcza: 150 zł

220
SYGNET PATRIOTYCZNY

XX w.; srebro p. 800, na wewnętrznej stronie 
obrączki grawerowana data „22/01/1863”

cena wywoławcza: 130 zł

224
SPINKI DO MANKIETÓW

awers monety dwuzłotowej z 1936 r.
srebro p. 3, m. 21 g

cena wywoławcza: 150 zł

223
SPINKI DO MANKIETÓW

awers monety dwuzłotowej z 1934 r.
srebro, m. 12 g

cena wywoławcza: 150 zł

225
SPINKI DO MANKIETÓW

awers monety dwuzłotowej z 1936 r.
srebro p. 3, m. 17 g

cena wywoławcza: 150 zł



AUKCJA MILITARIÓW

229
SZPILKA DO KRAWATA

Lwów; srebro p. 84

cena wywoławcza: 450 zł

226
WISIOR

metal, wizerunek orła z napisem „WOLNA POLSKA”

cena wywoławcza: 130 zł

230
SZPILKA DO KRAWATA

złoto p. 56, koral, metal, m. 4,89 g

cena wywoławcza: 2 400 zł

231
PIERŚCIONEK

złoto p. 580, koral, metal, m. 2,76 g

cena wywoławcza: 1 500 zł

228
WISIOR-MEDALION

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

cena wywoławcza: 3 500 zł

227
WISIOR

złoto p. 580, m. 1,08 g

cena wywoławcza: 300 zł

127
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233
BRANSOLETA PAMIĄTKOWA 

Z BLISKIEGO WSCHODU

siedem przęseł łączonych zawiasowo, wykona-
nych techniką filigranu, na nich romboidalne 
plakietki z widokami, wykonanymi techniką 

niello; na spodzie środkowego przęsła, na 
owalnej plakietce, napis „IRAQ/1942/X”; 
zapięcie w formie bolca mocowanego na 

łańcuszku
srebro, m. 26,4 g, dł. 174 mm

cena wywoławcza: 1 000 zł

232
BRANSOLETA PAMIĄTKOWA 
Z BLISKIEGO WSCHODU

osiem romboidalnych przęseł łączonych ogniw-
kami, na nich widoki, wykonane techniką niello; 
zapięcie na wpust
srebro, m. 21,9 g, dł. 206 mm

cena wywoławcza: 750 zł

235
PIERŚCIEŃ PSZ/Z

tarcza kwadratowa z nałożonym krzyżem 
jerozolimskim i napisem „JERUSALEM”, boki 

zdobione linearnie
srebro, m. 6,1 g, śred. wewn. 19 mm

cena wywoławcza: 450 zł

234
PIERŚCIEŃ PSZ/Z

tarcza kwadratowa z nałożoną złotą ramką, w któ-
rej dach meczetu, minaret, palma, po bokach, 
w złotych ramkach, krzyż maltański i fragmenty 
zabudowy
srebro, złoto, m. 13,3 g, śred. wewn. 20 mm

cena wywoławcza: 850 zł
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236
SYGNET Z KRZYŻEM 

JEROZOLIMSKIM

złoto p. 580, chryzopraz, m. 7,47 g

cena wywoławcza: 2 400 zł

237
PIERŚCIEŃ PSZ/Z

tarcza prostokątna, na niej złota blaszka, nałożona 
na miedzi, z grawerowanym budynkiem; po 
bokach napis „IRAQ” i data „1943”
srebro, złoto, miedź, niello, m. 8,6 g, śred. wewn. 
20 mm

cena wywoławcza: 650 zł

238
PIERŚCIEŃ PSZ/Z

tarcza kwadratowa o ściętych rogach, na niej 
złota nakładka z grawerowanym jeźdźcem 

na wielbłądzie; na boku napis „IRAQ” i data 
„1942”

srebro, złoto, niello, m. 9,1 g, śred. wewn. 
18 mm

cena wywoławcza: 550 zł
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239
PIERŚCIONEK ŻAŁOBNY

złoto pr. 580, czarna emalia, m. 2,26 g; orzełek 
oraz napis „PAMIĘĆ TYL/KO ZOSTAŁA”

cena wywoławcza: 1 300 zł

242
KALENDARZ WIECZNY

poł. XIX w., A. Kruger
złoto p. 56, m. 6,41 g

cena wywoławcza: 3 500 zł

241
PIERŚCIEŃ PSZ/Z

tarcza prostokątna z grawerowanymi inicjałami 
„UJ” [Ułani Jazłowieccy?], po bokach kwiaty 
ostów, wewnątrz odwrócony napis „TWOJ 7.VII. 
BORYS”
srebro, m. 4,2 g, śred. wewn. 16 mm

cena wywoławcza: 550 zł

240
SYGNET

złoto p. 580, metal, m. 10,08 g

cena wywoławcza: 3 000 zł
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243
BRANSOLETA

znak tożsamości „nieśmiertelnik”
plakietka sześciokątna z sylwetką czołgu i nu-

merem „24” na wieżyczce oraz z inicjałami „AP” 
i „P.U.”, od spodu grawerowany napis „KPR/

BRANKIEWICZ/JAN”; łańcuszek ze zwijanych 
płaskich ogniwek

srebro, m. 18,3 g, dł. 193 mm

cena wywoławcza: 600 zł

246
BRANSOLETA

znak tożsamości „nieśmiertelnik”
plakietka ośmioboczna z wizerunkiem orła 
i grawerowanymi napisami „PEREPECZA 
FRANCISZEK” i „104/B”, od wewnątrz angielskie 
znaki srebra; podwójny łańcuszek; zapięcie 
w formie zaczepu
srebro, złoto, m. 21,5 g, dł. 193 mm

cena wywoławcza: 1 000 zł

245
BRANSOLETA

znak tożsamości „nieśmiertelnik”
plakietka z odznaką 1 Brygady Strzelców 

1 Korpusu Polskiego w Szkocji, zamknięcie 
w formie karabińczyka; od spodu grawerowany 

napis „A. P./Sierżant/Malinowski/Konrad/ur 
10-VI-1911/RZYM-KAT./Nr 295/1

srebro, m. 21 g, dł. 182 mm

cena wywoławcza: 1 400 zł

244
BRANSOLETA

znak tożsamości „nieśmiertelnik”
plakietka owalna z orłem na tarczy amazonek, 
po bokach litery „A” i „P”; od spodu napis 
„Młynarczyk WACŁAW/1907/41-III/RZ. KAT.”; 
łańcuszek mocowany z jednej strony plakietki, 
wykonany z gęsto zaplatanych ogniwek
srebro, m. 21 g, dł. 206 mm

cena wywoławcza: 750 zł
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248
WISIOR Z HERBEM 
POWSTAŃCZYM

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

cena wywoławcza: 500 zł

247
WISIOR

srebro, emalia na giloszu, m. 5,59 g; na odwrocie 
grawerowana data „19/21XII/16”

cena wywoławcza: 700 zł

251
KOLCZYK Z HERBEM 
POWSTAŃCZYM

złoto p. 580, emalia kobaltowa, m. 0,49 g

cena wywoławcza: 500 zł

249
EMBLEMAT

srebro, emalia, m. 1,14 g

cena wywoławcza: 300 zł

250
SPINKA DO MANKIETU

2 poł. XIX w.; srebro

cena wywoławcza: 250 zł

252
PARA WISIORÓW

srebro p. 800, m. łącznie 7,68 g

cena wywoławcz: 500 zł
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256
SYGNET

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

cena wywoławcza: 1 300 zł

254
SYGNET

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

cena wywoławcza: 1 300 zł

255
SYGNET

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

cena wywoławcza: 1 300 zł

253
SYGNET DAMSKI

srebro p. 3, emalia czerwona i biała

cena wywoławcza: 600 zł
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258
POCZTA POLOWA LUDOWEGO 
WOJSKA POLSKIEGO

Zbiór zawiera 19 całości pocztowych Poczty 
Polowej LWP 1943–1945, 17 całości pocztowych 
Poczty LWP i 2 całości pocztowe Poczty Polowej 
LWP w Czechosłowacji w 1968 roku.
Zorganizowana w roku 1943 na terenie ZSRR do 
obsługi LWP poczta używała urzędów, numerów 
i datowników radzieckiej poczty polowej. Po 
wkroczeniu do kraju zaczęto wprowadzać polskie 
stemple. Większość Poczt Polowych LWP rozfor-
mowano w 1945 roku.

cena wywoławcza: 8 000 zł

257
ZBIÓR WYSTAWOWY 

KORESPONDENCJI JEŃCÓW 
WOJENNYCH OBOZU 

OFICERSKIEGO VIIA W MAMAU 
Z LAT 1939–1945

Zbiór zawiera 146 listów, kart pocztowych 
i dokumentów

cena wywoławcza: 4 500 zł
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260
POLSKA POCZTA POLOWA 
WE FRANCJI

Zbiór zawiera 19 całości pocztowych, 1 wydanie 
okolicznościowe, 21 znaczków rządu londyńskiego 
i archiwalne dokumenty Poczty Polskiej w Wielkiej 
Brytanii w czasie II wojny światowej.
Armia Polska we Francji (1939–40) używała do 
korespondencji pieczęci jednostek wojskowych, 
znaczków nie wydano.
Polska Poczta Polowa w Wielkiej Brytanii – w lecie 
1940 r. powołano Polskie Biuro Pocztowe w Londy-
nie przy angielskiej poczcie polowej. W listopadzie 
1940 r. została utworzona jednostka pocztowa 
w Perth, następnie przekształcona w Polską Pocztę 
Polową w Edynburgu, gdzie mieściła się aż do 
likwidacji. Poczty te używały własnych pieczęci 
i datowników.

cena wywoławcza: 4 500 zł

259
POLSKA POCZTA POLOWA  
NA ŚRODKOWYM WSCHODZIE 
I WE WŁOSZECH

Zbiór zawiera 26 całości pocztowych, Pocztę 
Polową II Korpusu, 5 znaczków, pocztę osiedli 
polskich we Włoszech – 10 znaczków i 3 bloki.
Z utworzonych w ZSRR oddziałów polskich 
i Brygady Karpackiej powołany został 2 KP na 
Bliskim Wschodzie (w Iraku, Iranie i Palestynie), 
a następnie, wiosną 1944 r., we Włoszech. Od 
listopada 1942 roku przy większych jednostkach 
tworzono poczty polowe, które używały polskich 
datowników, jak również wydanych znaczków 
i nalepek.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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264
Karol Linder

Dawne wojsko polskie w ilustracji

Warszawa, 1955 r.
95 stron, liczne rysunki, stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 40 zł

263
Karol Linder

Dawne wojsko polskie.  
Ubiór i uzbrojenie.

Warszawa, 1960 r., wyd. 1.
72 kolorowe ilustracje, stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 80 zł

261
Bronisław Gembarzewski

Żołnierz polski: ubiór, 
uzbrojenie i oporządzenie  
od wieku XI w. do 1965 roku

Warszawa, 1958 r., wyd. 1, t. 1, 2, 3 i 5

cena wywoławcza: 600 zł

262
Bronisław Gembarzewski

Muzeum Wojska – 
Inwentarz. Wiek XVIII 
i pierwsza połowa w. XIX

wyd. Muzeum Wojska, Warszawa, 
1929 r.
179 stron, 24 tablice czarno-białe, 
stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 200 zł

265
Księga pamiątkowa  
1830–29 XI-1930.  

Szkice z dziejów  
szkół piechoty polskiej.

Ostrów-Komorowo, 1930 r.
509 stron, stan dobry, uszkodzona okładka

cena wywoławcza: 250 zł
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268
Księga Jazdy Polskiej

Warszawa, 1938 r.
wstęp i redakcja: Bolesław Wieniawa-Długoszew-
ski; 432 strony, 24 kolorowe ilustracje oraz liczne 
ilustracje czarno-białe; stan dobry

cena wywoławcza: 400 zł

266
Pamiątka po Marszałku  
Józefie Piłsudskim

Warszawa, 1936 r.
366 stron ze zdjęciami Józefa 
Piłsudskiego, stan dobry, okładka 
zabrudzona, grzbiet naddarty

cena wywoławcza: 250 zł

267
KALENDARZ ŚCIENNY, 1936

Wszystkie karty zawierają zdjęcia wydarzeń 
związanych z życiem i działalnością Marszałka 

Józefa Piłsudskiego oraz cytaty z jego pism 
i rozkazów; kalendarz kompletny

cena wywoławcza: 500 zł

269
Jerzy Szwajcer Jotes 

(1892–1967)

78 Słucki Pułk Piechoty 
w karykaturze

Baranowicze, 1930 r.
30 stron, 196 czarno-białych karykatur oficerów 

i podoficerów, stan dobry

cena wywoławcza: 400 zł
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271
Maurice Bottet

L’Arme Blanche de Guerre 
Française ou XVIII siècle

wyd. Leroy, Paryż, 1910 r., reprint 1976 r.
86 stron, 22 plansze czarno-białe, oprawa 
twarda, stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 100 zł

273
ZESTAW 3 PUBLIKACJI 
O TEMATYCE WOJSKOWEJ

1. Viktor Poschenburg, Die Schutz – und 
Trutzwaffen des Mittelalters, Wiedeń, 1936 r.
2.Liliane, Fred Funcken, L’Uniforme et les armes 
des Soldats…, 1968 r.
3. Knötel, Sieg, Handbuch der Uniformkunde, 
Hamburg, 1937 r.

cena wywoławcza: 250 zł

272
Maurice Bottet

Monographie de l`Arme Blanche 
des Armées Françaises de Terre 
et de Mer 1789–1870

wyd. F. de Nobelle, 1975 r.
195 stron, 21 plansz czarno-białych, oprawa 
twarda, stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 100 zł

270
Martin Lezius

Das alte und das neue Heer…

Berlin, 1829 r.
30 kolorowych tablic z przedstawieniami wojsko-
wych uniformów oraz liczne ilustracje w tekście; 
stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 180 zł
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275
Władysław Dziewanowski,  

Antoni Minkiewicz, Marian Kukiel

Polskie siły zbrojne w ciągu wieków: 
tysiąc lat oręża polskiego

wyd. “Orbis” Polish Travel Office, Londyn, 1944 r.
30 stron, 30 tablic kolorowych, oprawa twarda, stan 

dobry, grzbiet okładki odklejony

cena wywoławcza: 200 zł

274
Jan Nepomucen Bobrowicz

Napoleon Bonaparte czyli 
Obrazy bitew i czynów wojennych 
bohatera

wyd. Breitkopf i Haertel, Lipsk, 1838 r.
opis bitew Napoleona, zilustrowanych staloryta-
mi, wykonanymi na podstawie m. in. obrazów 
znajdujących się w Wersalu; 286 stron, 90 
ilustracji; stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 2 000 zł

276
Bronisław Gembarzewski

Wojsko polskie. Księstwo 
Warszawskie 1807–1814

Warszawa, 1912 r., wyd. 2 rozszerzone
350 stron, 8 kolorowych tablic, liczne ilustracje 
w tekście; stan dobry

cena wywoławcza: 1 000 zł

277
ZESTAW 9 BROSZUR 

O TEMATYCE WOJSKOWEJ  
DO 1939 ROKU

cena wywoławcza: 500 zł
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279
ZESTAW 16 POCZTÓWEK 
Z HISTORYCZNYMI 
I BATALISTYCZNYMI 
OBRAZAMI JANA MATEJKI

stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 150 zł

278
ZESTAW 54 POCZTÓWEK 
„NAPOLEON I JEGO CZASY”, 
XIX/XX W.

stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 500 zł

281
POCZTÓWKA Z WIZERUNKIEM 
NAPOLEONA

staloryt, wym. 140 × 92 mm; stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 60 zł

280
ZESTAW AKCESORIÓW 
WOJSKOWYCH

w zestawie 7 sztuk

cena wywoławcza: 450 zł
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283
TEMBLAK

Austria, XIX/XX w.

cena wywoławcza: 500 zł

282
ZAWIESZKA W FORMIE 
KRAWATA

1 poł. XX w.; 
koraliki; dł. 320 cm

cena wywoławcza: 200 zł

285
KARTA Z ŻYCZENIAMI GEN. 
WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

Na karcie odręczny napis: Generał Sikorski 
w imie/niu żony i swojem składa najlepsze/
życzenia imieninowe, w których/wszędzie 
na pierwszym miejscu są/życzenia dalszej, 
i podobnie jak dotąd/owocnej dla młodych 
pokoleń polskich/pracy./1934”; papier, wym. 
6,2 × 8,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

284
ŚPIEWNIK POLSKI

wyd. K. Bartoszewicz, Kraków, 1883 r.
druk, 219 stron + 146 stron z ręcznie wpisanymi tekstami 

pieśni wojennych, legionowych i patriotycznych, przeważnie 
przez uczniów szkoły realnej w Jarosławiu z lat 1885–1887; na 
stronach pierwszej i ostatniej exlibris ks. Radziwiłła z podpisem 

„Konstanty Radziwiłł/Towiany/1900”;
na płóciennej okładce wytłoczony orzeł, napis „ŚPIEWNIK POL-

SKI” oraz inicjał „J.S.” [Józef Sroka]; prawdopodobnie pierwszym 
właścicielem śpiewnika był Józef Kazimierz Ludger Sroka; stan 

zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 2 000 zł
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287
POPIERSIE NAPOLEONA

stop cyny, marmur; sygn. z boku: P. Rigual; 
wys. z podstawą 21,5 cm

cena wywoławcza: 380 zł

286
FIGURKA NAPOLEONA  
NA COKOLE

mosiądz; wys. z podstawą 12,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

289
TŁOK PIECZĘTNY Z FIGURKĄ 
NAPOLEONA

mosiądz; wys. 8 cm

cena wywoławcza: 500 zł

288
PODSTAWA DO TERMOMETRU 
W FORMIE KOLUMNY 
VENDÔME

brąz, granit; wys. z podstawą 17,5 cm;  
brak termometru

cena wywoławcza: 250 zł
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291
KAŁAMARZ Z UCHWYTEM 
W FORMIE FIGURKI 
NAPOLEONA

mosiądz, marmur; wys. 12 cm

cena wywoławcza: 250 zł

290
TŁOK PIECZĘTNY Z FIGURKĄ 
NAPOLEONA

mosiądz; wys. 3,3 cm

cena wywoławcza: 300 zł

293
FIGURKA NAPOLEONA

mosiądz, granit; wys. z podstawą 12 cm

cena wywoławcza: 250 zł

292
FIGURKA SIEDZĄCEGO 
NAPOLEONA

mosiądz; wym. 10 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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295
PLAKIETA PATRIOTYCZNA

złotnik L. Kisiel, Kalisz, po 1830 r.
centralnie umieszczony wizerunek orła 
z insygniami; na odwrocie grawerowany napis 
wzdłuż krawędzi: Ojczyzny dobro najpierwszym. 
Wykonał w Kaliszu L. Kisiel oraz znaki złotnicze
srebro p. 12, częściowo złocone, m. 126 g;  
wym. 110 × 95 mm

cena wywoławcza: 2 400 zł

294
PLAKIETA PATRIOTYCZNA

prawdopodobnie złotnik Antoni Lenowicz, 
Warszawa, ok. 1831 r.
srebro, emalia, m. 339 g; wym. 45 × 40 mm
centralnie, w otoku z czerwonej emalii, umiesz-
czony wizerunek orła w koronie, wypełniony białą 
emalią, przy krawędzi grawerowane napisy „BOŻE 
ZBAW POLSKĘ” i „20 Listop. 1830”; na odwrocie 
grawerowany napis „Szlachetnym/szacunek/
nikczemnym/pogarda”

cena wywoławcza: 2 300 zł

297
RYNGRAF, XX W.

wizerunki Matki Boskiej Ostrobramskiej na tle 
orła z koroną, u dołu popiersie Marszałka Józefa 
Piłsudskiego; mosiądz, wym. bez zawieszenia 
14,5 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

296
PLAKIETA PATRIOTYCZNA

XIX w.; centralnie umieszczony wizerunek orła 
w koronie, przy krawędziach 5 kaboszonów 
ze szkła rubinowego; srebro, mosiądz; wym. 
88 × 74 mm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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299
PLAKIETA Z WIZERUNKIEM 
MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO, XX W.

brąz; wym. 20 × 15 cm

cena wywoławcza: 450 zł

300
Wassili Masjutin 
(1884–1955)

Portret Józefa Piłsudskiego jako 
twórcy ruchu prometejskiego, 
1935 r.

drzeworyt, papier; 41 × 29 cm 
w św. passe-partout
sygn. i dat. u dołu: W. Masjutin 1935
Portret przedstawia Józefa Piłsudskiego z buławą 
marszałkowską na tle Zamku Wawelskiego 
w owalnej ramie z liści laurowych. Po obu stronach 
12 okrągłych emblematów narodów żyjących na 
terenie Związku Radzieckiego. Powyżej napis: 
PROMETHEUS IN MEMORIAM, poniżej: JOSEPH 
PILSUDSKI DUCIS POLONORUM w tarczy amazo-
nek, zwieńczonej orłem na tle armat i sztandarów. 
Rzadkie przedstawienie Józefa Piłsudskiego jako 
twórcy ruchu prometejskiego, którego celem była 
obrona narodów i ludów Europy oraz Wschodniej 
Azji przed imperializmem sowieckim.

cena wywoławcza: 500 zł

298
POPIERSIE MARSZAŁKA  
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

blacha metalowa malowana, kamień; do postu-
mentu mocowana plakietka z napisem „POLSKA 
– WARSZAWA”; wys. z podstawą 13 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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302
NÓŻ DO LISTÓW

w górnej części wizerunek Napoleona z profilu, 
pamiątkowy grawerunek; brąz, dł. 26,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

301
BRELOK Z POPIERSIEM 
NAPOLEONA

metal; dł. łańcuszka 9 cm

cena wywoławcza: 100 zł

304
PLAKIETA Z GŁOWĄ 
KONIA

drewno, cyna srebrzona; wym. 
370 × 310 mm
u dołu tabliczka z napisem „Panu 
Kapitanowi/Bendkowskiemu/
Kompanja C.K.M./Śrem dn. 
19.III.1932”

cena wywoławcza: 1 800 zł

303
KUFEL,  
ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, szlifowane, pokrywa 
cynowa w kształcie hełmu z herbem 
Saksonii; wys. 23 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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305
PAPIEROŚNICA PAMIĄTKOWA
Władysław Krupski, Jan Matulewicz, 
Warszawa, l 20. XX w.

Na wieku centralnie umieszczona miniatura 
odznaki Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawa-
lerii w Grudziądzu; odznakę stanowi srebrny 
orzeł z opuszczonymi skrzydłami, trzymający 
w szponach emaliowany, amarantowo-niebieski 
proporczyk, na którym, w wieńcu, inicjały „SPR”, 
w narożniku napis „Zbyszek”, przy krawędziach 
cztery emaliowane proporczyki: amarantowo-nie-
bieski, amarantowo-czarny, czarno-pomarańczowy 
i czerwono-biało-zielony; wewnątrz grawerunek 
z dedykacją z 1930 r.; srebro p. 2, m. 140 g, 
pozostałości złocenia, emalia

cena wywoławcza: 800 zł

307
PAPIEROŚNICA PAMIĄTKOWA
Władysław Krupski, Jan Matulewicz, 
Warszawa, l. 30. XX w.

Na wieku centralnie umieszczony wizerunek 
orła, w lewym górnym rogu krzyż z czarną emalią 
z tarczką z przedstawieniem orła, na ramionach 
krzyża litery „OZNP”; w prawym, dolnym rogu 
inicjał wiązany „EK”; srebro p. 3, m. 110 g

cena wywoławcza: 700 zł

306
LASKA,  
XIX/XX w.

drewno egzotyczne, kość słoniowa; rękojeść 
dekorowana symbolami trzech cnót; dł. 86 cm

cena wywoławcza: 600 zł



  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed rozpoczęciem licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby 
rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić 
bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
„zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie 
SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku 
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, 
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie 
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje 
obiektu.

  8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której 
SDA nie może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

TABELA POSTĄPIEŃ:

cena postąpienia

0 – 100 10 

100 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

od 10 000 1 000

REGUL AMIN AUKCJ I



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk  AUKCJA MILITARIÓW
tel. 58 301 05 54 2 kwietnia 2016 (sobota), godz. 17.00
fax 58 301 41 27
gdansk@sda.pl

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, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu 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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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 możli-
wości 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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis
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14 KWIETNIA (czwar tek) 2016 r.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

Tadeusz Rybkowski (1848–1926), Rybak z koszem 
Pastel, karton, 31 × 43,5 cm, sygn.. l.d.: Nica/ Tadeusz Rybkowski



2 MAJA 2016 r.
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY – GALERIA MODERN

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 – SOPOT

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI  
Z KOLEKCJI PIOTRA DMOCHOWSKIEGO

Zdzisław Beksiński, YT, 1992, olej, płyta, 87 x 73 cm



2 MAJA 2016 r.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GALERIA SZTUKI DAWNEJ

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Władysław Ślewiński, Martwa natura z jabłkami
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