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NASZYJNIK ART DÉCO
l. 20.-30. XX w.

złoto 0,750
1 szt. rozeta diamentowa

6 szt. rautów diamentowych
masa: 2,69 g; długość: 44,0 cm**

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 300 – 2 800 zł

1

KOLCZYKI ART DÉCO 
l. 20. - 30. XX w.

złoto pr. 0,540, uszko złoto pr. 0,450 
srebro pr. 0,925 (wg świadectwa 

badania nr 6858/2020)
4 szt. diamentów ł. ~ 0,16 ct I-J/SI-P1

8 szt. rautów diamentowych
masa: 2,94 g; długość: 3,10 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja:  2 500 – 3 000 zł

2

PIERŚCIONEK Z DIAMENTAMI
l. 20.-30. XX w.

art déco

białe złoto pr. 0,585
3 szt. diamentów w starym szlifie brylantowym

14 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,60 ct 
H-I/VS-P1

masa: 3,07 g; rozmiar: 20**
stan zachowania: 1 szt. diament P1 - ukruszony

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja:  5 000 – 6 000 zł

3
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NASZYJNIK ART DÉCO
Francja, l. 20. XX w.

złoto, platyna
1 szt. diament w szlifie 16/16 ~ 0,02 ct
16 szt. rozet diamentowych
masa: 3,93 g; długość: 38,5 cm**

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 200 – 3 500 zł

5

KOLCZYKI ART DÉCO
Francja, l. 20.-30. XX w.

żółte i białe złoto pr. 0,750
2 szt. diamentów w szlifach 16/16
ł. ~ 0,08 ct H/SI
rozety i rauty diamentowe
masa: 2,55 g; długość: 2,2 cm
dołączono: oryginalne etui

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 2 800 zł

4

BRANSOLETA ART DÉCO
 l. 20.-30. XX w.

białe złoto pr. 0,750
3 szt. diamentów ł. ~ 0,16 ct H/VS
4 szt. rozet diamentowych
łańcuszek zabezpieczający
masa: 6,52 g; długość: 17,5 cm
dołączono: oryginalne etui

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja:  6 500 – 8 000 zł

6



WISIOREK W FORMIE KŁÓDKI
koniec XIX w.
biedermeier

złoto grawerowane
emalia zielona i biała

masa: 7,27 g; długość: 3,6 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja:  2 500 – 3 000 zł

7
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Charmsem określa się niewielkich rozmiarów 
dekoracyjną zawieszkę zwisającą z bransoletki lub 
łańcuszka. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa 
„urok”, „zaklęcie”, „czar”, a jego historia wywodzi się z naj- 
dawniejszych tradycji noszenia amuletów i talizmanów 
kojarzonych z magiczną opieką, wartościami ducho- 
wymi, mistycyzmem i transcendencją.
Badania archeologiczne potwierdzają, że już w epoce 
brązu powstawały proste amulety wykonane m.in. z lapis 
lazuli, kryształu górskiego i innych kamieni półszla- 
chetnych, w których wyryte były motywy, łączone ze 
specjalnymi mocami. Z kolei w początkach 
chrześcijaństwa, kiedy religia ta, według prawa 
Cesarstwa Rzymskiego była zakazana, jej wyznawcy 
nosili malutkie amulety w formie wyrzeźbionej rybki, 
które ukrywali w szatach. Pozwalały one po pierwsze, 
identyfikować się z religią chrześcijańską, po drugie, 
stanowiły jasny komunikat dla innych Chrześcijan o przy- 
należności do tej samej wspólnoty religijnej, po trzecie, 
traktowano je jako symboliczny amulet boskiej opieki. W 
epoce średniowiecza prototypy charmsów nosili rycerze. 
W połowie XIX wieku królowa Wiktoria spopularyzowała 
bransoletki z prototypami charmsów, które przyjmowały 
formę małych medalionów z portretami członków 
rodziny królewskiej. Nierzadko były one otwierane w ten 
sposób, aby umieścić sentymentalną pamiątkę związaną 
z ukochaną osobą. 
Warto wspomnieć o najpopularniejszej bransoletce           
z charmsem, którą w 1889 roku wyprodukowało 
przedsiębiorstwo Tiffany and Co. Bransoletka złożona z 

łańcuszka z połączonych ogniw, z którego zwisało 
pojedyncze serduszko, do dziś stanowi jeden z naj- 
bardziej reprezentacyjnych przykładów biżuteryjnych 
tej firmy. 
Na początku XX wieku popularnymi przedmiotami 
kolekcjonerskimi były, osiągające zawrotne sumy, jajka 
Fabergé, a także niewielkich rozmiarów, biżuteryjne 
ozdoby naśladujące ten styl, które doczepiano – niczym 
charmsy – do bransoletek i naszyjników.
Bransoletki z charmsami osiągnęły szczyty popularności 
w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej. 
Amerykańscy żołnierze, wracając do domu przywozili 
swoim ukochanym niewielkich rozmiarów, pamiątkowe 
zawieszki z wyzwolonych krajów na Zachodzie Europy, 
które mogły zawiesić na bransoletce. Zwyczaj ten 
wkrótce wykorzystała i spopularyzowała branża 
jubilerska.  Zaczęto produkować komercyjne charmsy 
dostosowane tematycznie do różnych okoliczności – 
m.in. podróży, urodzin, ślubu etc. 
Bransoletka z charmsami nazywana również bransoletką 
lifetime, bransoletką życia, upamiętniać ma najwa- 
żniejsze momenty i wspomnienia. Charmsy odnosić się 
mogą zarówno do pamiętnych wydarzeń, jak i być 
reprezentacją przekonań, zainteresowań i pasji.
Tradycyjnie bransoletkę z przybywającymi z czasem 
kolejnymi charmsami, matki przekazują swoim córkom,  
a te swoim, kontynuując pokoleniowy zwyczaj upa- 
miętniania wspomnień w formie biżuteryjnego piękna. 

UROK CHARMSÓW 



WISIOREK MINIATURKA
– IMBRYK
XIX/XX w.

złoto
emalia czerwona i zielona na giloszu, biała
masa: 2,28 g; wysokość: 1,6 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 3 600 zł

8

WISIOREK MINIATURKA
–  DZBANEK
XIX/XX w.

srebro złocone, grawerowane
masa: 1,98 g; wysokość: 1,7 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 800 zł

9

WISIOREK MINIATURKA
–  TOALETKA
XIX/XX w.

srebro złocone, grawerowane
masa: 3,23 g; wysokość:  1,9 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

10
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BRANSOLETKA
Z MOTYWEM KWIATÓW

Polska, kon. XIX w.

złoto pr. "3"
sygn.: inicjały złotnika: „MS”

masa: 43,33 g; długość: 20,0 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja:  10 000 – 13 500 zł

11
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Secesja w założeniu miała zrywać z dotychczasową 
sztuką XIX wieku posiłkującą się nawiązaniem, czy też 
kopiowaniem stylów historycznych. Stąd też sama 
nazwa stylu oznaczająca rozłam bądź nową sztukę  (Art 
Nouveau). Zrodziła się u schyłku stulecia i błyskawicznie 
ogarnęła wszystkie kraje Europejskie. Poza powsze- 
chnością była też stylem obejmującym swoim 
wpływem różne dziedziny sztuki, od architektury, 
poprzez nurty plastyczne, aż po rzemiosło artystyczne. 
Nie była jednak stylem jednorodnym. Posługiwała się  
zarówno płynną, nerwową linią, jak też formami 
geometrycznymi (m.in. secesja wiedeńska). Nierzadko, 
zwłaszcza w architekturze, formy secesyjne 
eklektycznie łączono zarówno ze stylami historycznymi, 
jak i wczesnym modernizmem. W kolejnych dziesię- 
cioleciach XX wieku granice pomiędzy secesją a stylem 
art déco zacierały się, a wykorzystywane motywy  i  formy 
wzajemnie uzupełniały. 
Secesja w pełni wybrzmiała w dziełach rzemiosła 
artystycznego i jubilerstwie. Projektowane wówczas 
naszyjniki, bransolety, brosze, kolczyki czy wisiorki 
stanowiły opozycję wobec burżuazyjnej biżuterii 
wykorzystującej diamenty i kamienie szlachetne, 
uchodzące na początku XX wieku za jedyne 
wartościowe materiały. Secesja zmieniła to podejście, 
co widać doskonale w wykorzystywanych w jubi- 
lerstwie materiałach. Większość powstającej wówczas 
biżuterii tworzona była ze srebra lub złota, stosowano 
również platynę, a także rzadko do tej pory używane 
materiały takie, jak kość słoniowa, macica perłowa, 
bursztyny, kamienie półszlachetne, muszle, łupiny 
orzecha, fragmenty rogów, emalia czy matowe szkło. 

Kluczowe było jednak wzornictwo i artyzm wykonania, 
wartość materialna zaś schodziła na drugi plan. Miękka, 
wijąca się nerwowo, organiczna linia przetwarzała 
plastycznie motywy zaczerpnięte ze świata fauny i flory. 
Za sprawą francuskiego jubilera René Lalique’a w zdo- 
bnictwie zaczęły pojawiać się stylizowane motyle, 
ważki, miękko opracowane gałęzie i pędy kwiatów, 
storczyki, irysy, lilie, zioła, pawie pióra czy muszle. 
Lalique, uważany za pioniera secesyjnego jubilerstwa  
zaprezentował swoje nowatorskie prace podczas 
Wystawy Światowej w Paryżu w 1900 roku. Był to m.in. 
naszyjnik przypominający leśne runo, diadem z głową 
koguta oraz egzemplifikacja secesyjnej biżuterii – 
wielokolorowa ważka. 
Konieczne jest również przywołanie prac znakomitego 
wiedeńskiego złotnika Carla Bachera, którego pełny 
rozkwit kariery przypada na lata 70. i 80. XIX wieku. 
Prezentowany na aukcji naszyjnik z wisiorem w formie 
symetrycznie ujętego, uskrzydlonego skarabeusza 
(poz. 12) łączy najlepsze formalne tendencje secesji 
wiedeńskiej, cechy wizualne wykorzystanych 
materiałów oraz przestylizowany motyw zaczerpnięty   
z kultury starożytnego Egiptu. Mistyczna forma dzieła 
Bachera stanowi zapowiedź geometrycznego art déco. 
Co prawda linia jest jeszcze miękka, obła, ale kontur już 
wyraźny. Właśnie na tym polega wyjątkowość prac 
wiedeńskiego złotnika, który umiejętnie łączy 
delikatność opracowania z wyraźnością formy. Wpisuje 
się doskonale w nurt secesji, jednocześnie zwiastując 
nowy styl. Do pewnego stopnia więc wyprzedza swoje 
czasy, pozostając jednocześnie jednym z najzna- 
komitszych jubilerów doby wiedeńskiej secesji. 

BIŻUTERIA SECESYJNA



NASZYJNIK W FORMIE USKRZYDLONEGO 
SKARABEUSZA
Wiedeń, l. 70.-80. XIX w.
Carl Bacher

złoto, srebro
1 szt. opal , 12 szt. rubinów, 14 szt. szmaragdów
rozety i rauty diamentowe
na odwrociu plakietka: „'D.R.G.M/H.N.v.S'” 
nr 14418, opal grawerowany stylizowanymi hieroglifami
masa: 13,90 g; średnica wisiora: 3,2 cm 
długość łańcuszka: 44 cm**

cena wywoławcza: 7 000 zł *
estymacja:  10 000 – 12 500 zł

12
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KOLCZYKI Z BRYLANTAMI
Piaget, XX w.

białe złoto pr. 0,750
6 szt. brylantów ł. ~ 0,09 ct

F-G/VVS-VS
syg.: "Piaget, B205599/1999"

masa: 19,25 g; wysokość: 2,5 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

13

OBRĄCZKA MĘSKA
Piaget, XX w.

białe złoto pr. 0,750
21 szt. brylantów ~ 0,21 ct E-F/ VVS-VS

sygn.: "Piaget, D74519; 70"
masa: 16,60 g; rozmiar: 29**

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 7 500 – 9 000 zł

14
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Szwajcarskie przedsiębiorstwo specjalizujące się w pro- 
dukcji luksusowych zegarków i biżuterii zostało 
założone w 1874 roku przez Georges’a Piageta. 
Pierwszy, prowizoryczny warsztat Piaget prowadził na 
swojej rodzinnej farmie położonej w małej wiosce La 
Côte-aux-Fées, w górach szwajcarskiej Jury. Początkowo 
manufaktura zajmowała się wytwarzaniem jedynie 
zegarków kieszonkowych o precyzyjnych, niewielkich 
rozmiarów mechanizmach wewnętrznych. W 1911 roku 
rodzinne przedsiębiorstwo przejął Timothée Piaget, syn 
Georges’a. Zmienił on politykę firmy, która od tamtej 
pory zaczęła specjalizować się w produkcji zegarków 
naręcznych. W kolejnych dziesięcioleciach, zyskująca na 
sławie firma opracowywała najcieńsze mechanizmy 
zegarmistrzowskie na świecie. W 1960 roku zegar- 
mistrzowie pracujący dla Piageta stworzyli, 
enigmatycznie brzmiący, Calibre12P – najcieńszy 
zegarmistrzowski mechanizm automatyczny na świecie, 
o grubości 2,3 mm, który został wpisany do Księgi 
Rekordów Guinnessa.

Ekspansja firmy zaowocowała otwarciem nowej fabryki 
biżuterii w Genewie. W latach sześćdziesiątych 
zegarmistrzowie Piageta podjęli współpracę z jubi- 
lerami. Owocem ich twórczych wysiłków była seria 
fantazyjnych, ale prostych w formie zegarków z tarczami 
wykonanymi z kamieni szlachetnych i ozdobnych, m.in. 
lapis-lazuli, turkusu, onyksu i tygrysiego oka. Od 
tamtego czasu przedsiębiorstwo tworzy także projekty 
biżuteryjne wykorzystujące kamienie szlachetne, 
najczęściej diamenty. Warto przywołać w tym miejscu 
charakterystyczne, dosyć masywne kilkumodułowe 
obrączki – także męskie – uzupełnione niewielkich 
rozmiarów, nieregularnie rozrzuconymi brylantami 
(poz. 14) oraz utrzymane w podobnej stylistyce kolczyki 
(poz. 13). Cechą wyróżniającą markę jest fakt, że każdy 
kamień jest cięty, dopasowywany oraz ustawiany 
ręcznie, co dodatkowo podbija wartość powstającej 
pod logiem firmy biżuterii. 

PIAGET



ZEGAREK DAMSKI 
NARĘCZNY
Versace, XX w.

stalowa koperta i bransoleta
mechanizm kwarcowy
luneta wysadzana 44 szt. diamentów
cyferblat z 3 szt. diamentów bez 
indeksu;  diamenty ł. ~ 0,20 ct 
F-G/VVS-VS; masa brutto: 68,34 g
na wewnętrznej stronie koperty: 
STAINLESS STEEL - SAPPHIRE CRYSTAL - 
SWISS MADE - WR 5ATM - M5Q R126 
0025
dołączono: oryginalne opakowanie, 
pudełko kartonowe, woreczek z logo 
Versace, instrukcja, plomba
z numerem

cena wywoławcza: 10 000 zł *
estymacja:  12 000 – 14 000 zł

15
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WISIOREK W FORMIE
KOSTKI DO GRY

Francja, XX w.

złoto pr. 0,750
masa: 1,78 g; wym.: 8 x 8 x 8 mm

stan zachowania:
wtórne uszko produkcji włoskiej

 cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł

18

KOLCZYKI W FORMIE PSÓW
Włochy, XX w.

złoto pr. 0,750
masa: 13,62 g, długość: 3,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 500 zł

16

WISIOREK W FORMIE KLUCZA
Francja, XX w.

złoto pr. 0,750, masa: 1,30 g
inicjały złotnika „CG”

długość: 2,2 cm

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 700 zł

17
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WISIOREK SECESYJNY
XIX/XX w.

złoto dukatowane pr. 0,585
5 szt. rozet diamentowych
2 szt. pereł
masa: 3,93 g; długość: 4,5 cm
stan zachowania: 2 szt. rozet 
wyszczerbionych

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja:  2 000 – 2 500 zł

19

WISIOR-BROSZA
W FORMIE KWIATU
kon. XIX w.

złoto, 1 szt. diament ~ 0,004 ct H/SI
czarna emalia
perły
masa: 3,23 g; długość: 2,8 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja:  3 500 – 4 500 zł

20

WISIOR W FORMIE TŁOKU 
PIECZĘTNEGO
kon. XIX w.

mosiądz złocony
pieczęć z karneolu
masa: 17,55 g; długość: 5,0 cm; 
grawerowane inicjały "HR"
punca "18 K"

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja:  2 500 – 3 200 zł

21
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Lata dwudzieste poprzedzone wydarzeniami związ- 
anymi z Wielką Wojną przyniosły ogromne zmiany. 
Rzutowało to nie tylko na sytuację polityczną i ekono- 
miczną, ale także kulturową. Naturalnie pociągnęła ona 
za sobą zmiany w sztuce, a więc i w formie biżuterii.
W wybranych przykładach biżuteryjnych widoczne są 
wpływy przemian obecnych nie tylko w historii sztuki     
i architektury, ale także w historii kultury. Szczególnie 
interesujące są te powstałe w latach dwudziestych            
i trzydziestych, na których kształt niewątpliwy wpływ 
miał styl art déco. Specyfika tego historyczno- 
-artystycznego nurtu, podobnie jak secesji, opierała się 
przede wszystkim na zasadzie syntezy sztuk – 
holistycznego Gesamtkunstwerk. Znaczy to przede 
wszystkim, że stylistyczne tendencje wykorzystujące 
podobne motywy wizualne i treściowe pojawiały się 
zarówno w malarstwie, architekturze, jak i w rzemiośle 
artystycznym czy biżuterii, płynnie wpisując się w co- 
dzienną użytkowość.
Na kształtowanie się stylu art déco, rozpowszechnionego 
po Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej 
odbywającej się w Paryżu w 1925 roku, ogromny wpływ 
miało doświadczenie Wielkiej Wojny. Kryzys, który 
zdominował większą część świata, powszechnie 
panujący marazm, lęk o przyszłość i obawa przed 
teraźniejszością sprawiły, że coraz chętniej uciekano     
w sferę duchową. Odcinano się tym samym od 
aktualnych wydarzeń i problemów epoki. Pojawiła się 
moda na seanse spirytystyczne, chętnie zagłębiano się 
w wiedzę okultystyczną. Odwoływano do wierzeń 
starożytnych cywilizacji i odległej kultury Orientu.
Ponad wszystko ceniono kulturę rozrywkową, która 
osiągnęła nieznaną do tej pory w historii masowość. 
Czasy obowiązywania w sztuce stylu art déco, to okres 
asymilacji przez popkulturę Zachodu kultury afro- 
amerykańskiej, początek epoki jazzu, rozkwitu kariery 
tanecznej Josephine Baker, kabaretu, podróży, 
prędkości i konsumpcjonizmu. To wreszcie czas 
międzynarodowej zabawy, która wypełniła okres 
pomiędzy dwiema wojnami światowymi.
Czarowi tańca i muzyki jazzowej uległ przede 
wszystkim Paryż. Trudno się dziwić, taniec bowiem 
należał do ulubionych rozrywek Francuzów. Już                
w latach 90. XIX wieku Moulin Rouge i Folies-Bergère, 
ikoniczne później przestrzenie rozrywkowe, zachwycały 
repertuarem opartym na zmysłowych i energetycznych 
tańcach. Tradycja tańca znajdzie swoje odzwierciedlenie 
w ikonografii, szczególnie w zyskującej popularność 
sztuce plakatu. Kompozycja reklamy Tabarin (ok. 1925) 

Paula Colina oparta jest na motywie, przetworzonego 
przez język art déco, tanecznego „wymachiwania” 
nogą. Subtelne nawiązanie do historii objawia się 
poprzez naniesienie na siebie cieni tancerek z trzech 
epok – pierwszej w stroju rewiowym, drugiej w spód- 
nicy z czasów fin de siècle oraz trzeciej we współczesnej 
sukience flapper z epoki charlestona. Przez całość 
kompozycji przebija duch art déco – joie de vivre.
W latach 20. rozwinął się, działający od 1907 roku, 
zespół taneczny Balety Rosyjskie, który miał ogromny 
wpływ zarówno na kulturę rozrywkową Paryża, jak            
i sztuki plastyczne. Stroje tancerzy inspirowane były 
odległymi kulturami, wpisywały się w paradygmat 
dzikości, kusiły zmysłowością i prowokowały niedo- 
powiedzeniem. Połączenie tańca i egzotyki stało się 
nieodłącznym motywem art déco, pojawiającym się     
w architekturze, rzeźbie, ilustracjach i rzemiośle artysty- 
cznym. Warto w tym miejscu przywołać stroje 
dziewcząt z rzeźby Les Girls autorstwa Dimitria 
Chiparusa. To czyste art déco, w jego miękkiej, 
francuskiej wersji, gdzie funkcję dekoracyjną zdaje się 
pełnić wszystko. Pozbawione cech indywidualnych 
twarze akcentują przede wszystkim najważniejszy 
element kompozycji – ruch ciał. Dynamikę figur 
podkreślają obcisłe, egzotyczne, niezwykle dekora- 
cyjne stroje uwypuklające dzikość kobiecego ciała          
w ruchu. Uzupełnienie stanowią stylizowane nakrycia 
głowy z elementami wiszącymi, dodatkowo dynami- 
zującymi całość kompozycji.
Do sposobu przedstawienia głów w rzeźbie Dimitria 
Chiparusa wyraźnie zdają się nawiązywać prezento- 
wane na aukcji kolczyki art déco w formie stylizo- 
wanych masek (poz. 23). Ale w ich pełnych ostrości, 
geometryzujących kształtach można doszukać się echa 
ekspresjonizmu, przełożonego na język sztuki dekora- 
cyjnej. Znamienne, że zbliżony sposób opracowania 
głowy, jakby wykonanej z metalu odnaleźć można          
w scenach i plakatach reklamujących jeden z najwy- 
bitniejszych filmów ekspresjonizmu niemieckiego – 
„Metropolis”, w reżyserii Fritza Langa. Warto pamiętać, 
że w wielu krajach europejskich sztuka ekspresjonizmu 
i art déco  powstawała równolegle. Szczególnie intere- 
sujące jest płynne przenikanie się tendencji obu stylów 
i wpływanie na motywy obecne w architekturze, sztuce 
i rzemiośle tamtego czasu.
Połączenie dekoracyjności stylu art déco z geome- 
tryczną ostrością ekspresjonizmu zostało zamknięte     
w niewielkim, użytkowym przedmiocie, który na co 
dzień ozdobnie dopełniał kobiecy ubiór. 

ENERGIA ART DÉCO



KOLCZYKI W FORMIE MASEK
Włochy, XX w.

złoto pr. 0,750, grawerowane
maski rzeźbione w gagacie
masa: 17,35 g; długość: 3,1 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja:  5 500 – 7 000 zł

23

PIERŚCIONEK ART DÉCO
Włochy, l. 40. XX w.

złoto pr. 0,750
4 szt. brylantów ł. ~ 0,14 ct G/VS
2 szt. szafirów w szlifach 
szmaragdowych ł. ~ 0,90 ct
2 szt. korali
masa: 12,44 g; rozmiar: 17**

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

22
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NASZYJNIK DEKOROWANY 
AKWAMARYNAMI
kon. XIX w.

złoto 14 K
12 szt. akwamaryn ł. ~ 16,00 ct
1 szt. szkło
masa: 21,08 g; długość: 51 cm**

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja:  20 000 – 30 000 zł

24
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Biedermeier (1815-1848) to pierwsza w historii kultury   
i sztuki epoka, której charakter dyktowała nie klasa 
najwyższa – dwór i arystokracja, ale zamożne miesz- 
czaństwo.
Zmieniły się kryteria sztuki. Z jednej strony miała być 
ona mniej elitarna, łatwiej dostępna dla coraz większej 
klasy mieszczańskiej. Z drugiej zaś w meblarstwie, 
wyrobach codziennego użytku, strojach czy biżuterii 
preferowano stosowność i wygodę.
Warstwa średnia dbała także o wpajanie młodzieży 
dobrych nawyków kulturalnych. Chętnie spędzano czas 
w pieleszach domowych, ale jednocześnie korzystano   
z dobrodziejstw rozwijających się instytucji kultura- 
lnych – prywatnych salonów, teatrów, oper, przestrzeni 
muzealnych. Regularnie je odwiedzano, słuchano 
koncertów, przechadzano się po otwartych publicznie 
parkach. To między innymi te okoliczności wymagały 
pokazania się w eleganckim i zarazem wygodnym stroju 
i odpowiedniej, pasującej do całości biżuterii. Do 
modnych wówczas, mocno wydekoltowanych sukni, 
odsłaniających szyję i ramiona noszono duże, 
pojedyncze medaliony albo rozmieszczone regularnie 
na cieniutkim łańcuszku medaliony mniejszych 
rozmiarów. W uszach umieszczano długie, wielomo- 
dułowe kolczyki, które stanowiły fantazyjną oprawę 
twarzy. Modne były również diademy czy orna- 
mentalne grzebienie do włosów. W latach 30. XIX wieku 
popularne stały się zaś, noszone zarówno za dnia, jak        
i wieczorem, ferronnière – cienkiego, złotego łańcuszka 
okalającego głowę zwieńczonego pojedynczą łzą perły 
lub kamieniem szlachetnym umieszczonym wysoko na 
czole. Biżuteria ta nawiązywać miała do ozdób 
noszonych przez kobiety w okresie renesansu. 
Pojawiała się również, choć rzadziej, opaska tour de 
tête, wzorująca się na średniowiecznej ozdobie głowy.
Najpopularniejszym jednak elementem biżuterii okresu 
biedermeieru była bransoleta. W pierwszych dziesię- 
cioleciach wieku XIX popularne stały się proste, 
wysadzane klejnotami obręcze, lub szerokie plecionki ze 
złota, których jedyną dekorację stanowiły ozdobne 
zapięcia. Pojawiały się również bransolety ze złączonych 
ogniw, ozdobione kameami lub mikromozaiką, uzup- 
łnioną oprawą nawiązującą stylistycznie do antyku. 
Popularne było noszenie wielu bransolet naraz, także na 
co dzień, co wzmacniało poczucie zasobnej codzienności.

Około 1850 roku popularne stały się bransolety                 
w kształcie obręczy bądź paska, stanowiące egzempli- 
fikację biżuterii biedermeierowskiej. Pojawiały się 
modele wysadzane zespolonymi klejnotami, których 
dodatkową cechą była możliwość odczepienia i nosze- 
nia jako oddzielny wisiorek lub broszkę. Bransolety- 
-paski, które nie były dekorowane klejnotami lub 
emalią najczęściej grawerowano bądź zdobiono 
wypukłą klamrą, lub masywnymi ornamentami ze skrę- 
conego spiralnie drutu (poz. 25).
Cechą charakterystyczną bransolet pojawiających się 
od połowy XIX wieku był masywny wygląd, chociaż 
zwykle wytwarzano je ze sztancowanych, pustych          
w środku elementów. W okresie biedermeieru 
popularność zdobyła biżuteria z tzw. złota dmuch- 
nego. Efektownie prezentująca się z zewnątrz ukrywała 
puste wnętrze, dzięki czemu jej cena nie była wysoka. 
Ogromną zaletą biżuterii ze złota dmuchanego była jej 
znacznie większa dostępność, co w epoce mieszcza- 
ńskiego biedermeieru było szczególnie pożądane.
W bransoletkach, ale także innych przykładach 
biedermeierowskiej biżuterii odnajdziemy inspiracje 
motywami zaczerpniętymi z rokoka, przetworzonym 
wzorem rocailles, stylizowanymi muszlami i kogucimi 
grzebieniami. Szczególnie jednak duży wpływ na 
biżuterię z tego okresu miał nurt romantyzmu, który 
odwoływał się do uczuć i emocji. Stanie się ona 
pierwowzorem dla powstającej równolegle biżuterii 
sentymentalnej i patriotycznej, związanej na Zachodzie 
m.in. z niepokojami społecznymi Wiosny Ludów,               
w Polsce zaś z kolejnymi, nieudanymi powstaniami 
narodowymi. Biżuteria biedermeierowska inspirująca 
się nurtem romantyzmu wykorzystywała motywy takie 
jak kwiaty wykonywane z kolorowych kamieni, którym 
przypisywano specjalne, często symboliczne znaczenie, 
były to m.in. róże, stokrotki, niezapominajki, konwalie. 
Równie często pojawiały się przedstawienia emblema- 
tyczne uzupełnione intymnymi inskrypcjami. Biżuterie 
o podobnym, sentymentalnym charakterze ozdabiały 
„sekretne medaliony”, które skrywały bliskie sercu 
noszącego miniaturowe portreciki, czarne sylwetki 
wycięte z papieru, zasuszone kwiatki, fragmenty tkanin 
czy – co dla epoki znamienne – pukle włosów. 
 

BRANSOLETY BIEDERMEIEROWSKIE



KOMPLET BIŻUTERII 
BIEDERMEIER
Rosja, II poł. XIX w.

brosza i bransoleta w formie paska
złoto pr. "56", dukatowane
2 szt. pereł hodowanych
16 szt. rozet diamentowych
masa: 74,17 g
bransoletka długość regulowana
maksymalnie 21,5 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja:  27 000 – 32 000 zł
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KOLCZYKI GIRLANDOWE
Neapol, XIX w.

złoto pr. 0,500
perły słodkowodne

6 szt. szmaragdów wtórnych ł. ~ 1,00 ct
masa: 28,01 g; długość: 7,5 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

26

PIERŚCIONEK
ZE SZMARAGDEM

kon. XIX w.

złoto pr. "56"
1 szt. szmaragd ~ 0,20 ct

2 szt. diamentów w szlifach
8/8 ł. ~ 0,11 ct H/SI-P1

masa: 2,50 g; rozmiar: 13,5

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

27
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KOMPLET BIŻUTERII: 
KOLCZYKI I BROSZO-WISIOR
Włochy, XIX w.

złoto pr. 0,500
perły
2 szt. pereł hodowanych /kolczyki/
masa brutto: 19,02 g
długość kolczyków: 6,0 cm
wisiora: 7,5 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 25 000 zł

28
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BROSZA Z SZAFIREM
I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, białe złoto
1 szt. szafir ~ 0,65 ct

14 szt. rozet diamentowych
masa: 3,25 g; długość: 6,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

29

BRANSOLETA DEKOROWANA 
SZAFIRAMI

Kijów, 1908-1926 r.

złoto pr. „56”
3 szt. szafirów ł. ~ 0,80 ct

4 szt. diamentów ł. ~ 0,12 ct
masa: 8,73 g; długość: 18 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

30
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KOLCZYKI Z SZAFIRAMI
I DIAMENTAMI
XIX/XX w.

złoto, srebro
2 szt. szafirów w szlifach kaboszon ł. ~ 3,80 ct
12 szt. rozet diamentowych
masa: 6,22 g; długość: 2,3 cm
dołączono: oryginalne etui

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja:  7 000 – 8 500 zł

31



WISIOREK W KSZTAŁCIE 
DWÓCH SERC Z KOKARDĄ

pocz. XX w.

srebro werbletowane
2 szt. szafirów ł. ~ 1,00 ct

42 szt. diamentów w szlifach 
mieszanych ł. ~ 0,60 ct H/Si-P

łańcuszek srebro pr. 0,835
masa: 4,92 g

długość: łańcuszka: 60 cm
wisiorka: 3,3 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł 
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

32

BROSZA Z MOTYWEM 
KOKARDY

Francja, pocz. XX w.

platyna
7 szt. diamentów ł. ~ 0,23 ct I-J/SI-P1

80 szt. rozet diamentowych
masa: 6,23 g; długość: 4,0 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

33
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NASZYJNIK
W TYPIE NEGLIGÉE
l. 20. XX w.

dekorowany kokardą
platyna, złoto
14 szt. diamentów ł. ~ 1,60 ct H-I/VS-Si
36 szt. rozet diamentowych
14 szt. rubinów w szlifach trójkątów
ł. ~ 0,45 ct
masa: 7,52 g; długość: 41,5 cm
i wisiora: 5 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja:  13 000 – 15 000 zł

34

BROSZA-KOKARDA
Francja, l. 20.-30. XX w.
art déco

platyna pr. 0,950
metal nieszlachetny
1 szt. diament centralny ~ 0,74 ct 
H/SI2
20 szt. diamentów ł. ~ 1,76 ct G-H/VS-P
masa: 7,27 g; długość: 7,0 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł *
estymacja:  27 000 – 30 000 zł

35
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Miłość – Wierność – Przyjaźń – trzy imponderabilia, 
które dookreślają charakter, stworzonej w 1924 roku 
przez jubilerską markę Cartier linii Trinity. Sztanda- 
rowym i reprezentacyjnym elementem kolekcji był 
pierścionek złożony z trzech prostych, splecionych ze 
sobą obrączek, każda w odmiennym kolorze złota. 
Różowe, żółte i białe złoto symbolizowało trzy wartości 
stanowiące fundament najważniejszych relacji w życiu. 
Nie bez przyczyny pierścionek Trinity był tak chętnie 
wybierany przez młode pary jako obrączka, stanowiąca 
potwierdzenie przyrzeczenia miłości. W kolejnych 
latach XX wieku linia Trinity powiększała się o inne 
przykłady biżuteryjne bazujące wokół motywu trzech 
splecionych okręgów – były to m.in. wisiorki, 
bransolety, kolczyki, klipsy (poz. 36).    
Historia jubilerskiej marki Cartier, dziś kojarzonej na 
całym świecie z luksusową biżuterią i zegarkami, 
rozpoczęła się, jak to często bywa, niepozornie, chociaż 
jej założyciel - Louis-François Cartier – od początku 
kariery promował swoją pozycję w świecie biżuteryjnego 
luksusu. Terminował u znanego i cenionego w Paryżu 
rzemieślnika i zegarmistrza Adolpha Picarda, którego 
pracownia mieściła się przy kupieckiej ulicy 
Montorgueil 29 w Paryżu.
W 1847 roku Cartier przejął pracownię po swoim 
mistrzu, zmieniając jej charakter na bardziej komercyjny. 
Wnętrze lokalu, do tej pory podporządkowane przede 

wszystkim pracy rzemieślniczej, stopniowo zmieniało 
się w atelier aspirujące do przestrzeni ekspozycyjnej. 
Nad portalem prowadzącym do wnętrza butiku, 
mieszczącego się w kamienicy reprezentującej ducha 
neobaroku École de Paris, zawisł dekoracyjny szyld ze 
złotym napisem Louis-Francois Cartier, następca 
Monsieur Picarda, wyrób biżuterii, fantazyjnych ozdób, 
akcesoriów mody i nowości. Swoją pozycję Cartier 
budował przede wszystkim przez nawiązywanie 
biznesowych relacji z przedstawicielami paryskiej 
bohemy, arystokracji, a także z członkami rodziny 
królewskiej, m.in. kuzynem Napoleona III. Zaspokajając 
ich najbardziej ekstrawaganckie zachcianki, budował 
sławę i umacniał kapitał marki. Dzięki temu już w 1853 
roku mógł przenieść swoje atelier do jednej z najmo- 
dniejszych i najdroższych wówczas dzielnic Paryża - 
Palais-Royal.
Prawdziwą sławę jednak przyniósł marce syn 
Louisa-Françoisa – Alfred, który przejął firmę i przeniósł 
atelier do centrum paryskiego świata biżuterii – Rue de 
la Paix 13, przy której do dziś mieści się legendarny 
butik Cartiera. Warto również dodać, że to właśnie 
marka Cartier zapoczątkowała sławę okolic Placu 
Wendome, traktowanych jako międzynarodowa mekka 
jubilerów, będąca symbolem zbytku, luksusu, ale i pię- 
kna kunsztu biżuterii. 
 

CARTIER I LINIA TRINITY



27

$8.&-$�%,Ö87(5,,�'$:1(-�,�:63�É&=(61(-��ï����OLVWRSDGD������

OBRĄCZKA TRINITY DE CARTIER
Włochy, XX w.

trójbarwne złoto
masa: 4,82 g
rozmiar: 16**
sygn.: "Cartier"
grawerowana wewnątrz: 
"Victoria & Erik 23 -10 -81"

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 4 000 zł

37

KLIPSY TRINITY DE CARTIER
Włochy, XX w.

złoto trójbarwne pr. 0,750
masa: 14,19 g
długość: 2,0 cm
sygn: CARTIER | C77531

cena wywoławcza: 8 000 zł *
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

36



PODWÓJNY 
PIERŚCIONEK-OBRĄCZKA

XX w.

białe złoto pr. 0,750
22 szt. diamentów ł. ~ 0,40 ct E-F/VVS-VS
11 szt. szmaragdów w szlifie carré ł. ~ 1,00 ct

masa: 9,41 g; rozmiar: 13**

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

38
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PIERŚCIONEK Z BRYLANTAMI
XX w.

białe złoto pr. 0,750
80 szt. brylantów ł. ~ 1,60 ct F-G/VVS
masa: 9,64 g
rozmiar 15**

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

39

BRANSOLETA SEGMENTOWA
Polska, XXI w.

białe złoto pr. „3”
186 szt. brylantów ł. ~ 4,30 ct 
F-G/VVS2-VS1
masa: 41,95 g
długość: 18,0 cm

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja:  35 000 – 45 000 zł

40
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KOLCZYKI PÓŁOKRĄGŁE
XX w.

złoto pr. 0,333
szmaragdy fasetowane

zapięcie włoskie
masa: 22,08 g; wysokość: 3,0 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

41
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NASZYJNIK "MOON LIGHT"
XX w.

złoto pr. 0,333
łańcuch splot kordel

szmaragdy fasetowane
masa: 44,10 g

długość: 92,0 cm, regulowana

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 5000 – 18 000 zł

42
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WISIOREK EDWARDIAŃSKI
pocz. XX w.

złoto
3 szt. akwamaryn ł. ~ 0,35 ct

5 szt. pereł rzecznych
masa: 2,88 g; długość: 5,3 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 200 zł

44

NASZYJNIK
W TYPIE NEGLIGÉE

Praga, pocz. XX w.

złoto
6 szt. szafirów ł. ~ 0,30 ct

4 szt. pereł rzecznych
austro-węgierskie punce importowe

masa: 3,57 g; długość: 44,5 cm**

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 500 zł

43
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PIERŚCIONEK Z SZAFIREM 
XXI w.

białe złoto pr. 0,750
1 szt. szafir  w szlifie owalnym 
fasetowym ~ 2,00 ct
w wysokiej cyzelowanej oprawie 
dekorowanej 50 szt. diamentów
ł. ~ 0,50 ct H/VS-SI
masa: 5,18 g; rozmiar: 13,5**

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja:  8 000 – 10 000 zł

45

��

$8.&-$�%,Ö87(5,,�'$:1(-�,�:63�É&=(61(-��ï����OLVWRSDGD������



��

$8.&-$�%,Ö87(5,,�'$:1(-�,�:63�É&=(61(-��ï����OLVWRSDGD������

Broszki przyjmujące formę stylizowanych gałązek 
kwiatowych, bukietów lub koszy z kwiatami były bardzo 
popularne przez cały XIX wiek. Szczególnie często 
pojawiały się modele kameryzowane diamentami, dużo 
rzadziej kolorowymi kamieniami, dlatego też te drugie 
były znacznie bardziej poszukiwane i kosztowniejsze. 
Należy dodać, że to właśnie brosze stanowiły najbardziej 
popularny i najczęściej wytwarzany typ biżuterii w XIX 
stuleciu. 
Na początku wieku delikatnie cyzelowane, przypomi- 
nające koronkę, regularne oprawy, z czasem przyjmo- 
wały masywniejsze, asymetryczne formy. Zawsze 
jednak nawet najbardziej finezyjnie opracowane i de- 
koracyjne oprawy służyły przede wszystkim  podkre- 
śleniu walorów wizualnych kamieni. Powszechnie 
stosowaną praktyką było umieszczanie pod kamieniami 
zabarwionej folii, która pozwalała uintensywnić kolo
i brylancją klejnotu. Obok rautów diamentowych 
pojawiały się szafiry, szmaragdy i rubiny. Czasem 

występowały razem w jednym przedmiocie, tworząc 
niezwykle bogatą i imponującą wizualnie całość. 
W broszkach z motywami kwiatowymi często 
umieszczano środkowy kamień na tzw. en tremblant – 
oprawce na sprężynce, która podbijała trójwy- 
miarowość przedmiotu, uwypuklała go i dynamizowała 
(en tremblant powodował drganie przy każdym ruchu). 
Mechanizm umożliwiał także odczepienie kamienia
i osadzenie go na innym biżuteryjnym przedmiocie – 
przeważnie ozdobnym grzebieniu.  
Precyzyjna jakość wykonania broszy dostrzegalna jest 
przede wszystkim w momencie obrócenia przedmiotu. 
Spodnie części dzieła sztuki pozwalają najpełniej 
dostrzec kunszt i staranność wykonania. Szczególnie 
prace z początku XIX wieku odznaczają się misternością 
i precyzją w traktowaniu przedstawionej formy, co 
wydobywa piękno przedmiotu, a także podbija jego 
antykwaryczną wartość.

BROSZE-BUKIETY
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BROSZA W FORMIE KOSZA KWIATÓW
pocz. XIX w.

srebro, złoto
20 szt. szafirów ł. ~ 3,00 ct
11 szt. szmaragdów ł. ~ 0,08 ct
32 szt. rautów diamentowych
12 szt. rubinów ł. ~ 0,20 ct
masa: 12,10 g
wymiary: 5,4 x 3,25 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł *
estymacja: 15 000 –  25 000 zł

46 



BROSZA W FORMIE KWIATU
l. 60. XX w.

złoto pr. 0,750, platyna
11 szt. diamentów w szlifie 

bagietowym ł. ~ 1,50 ct H-J/VS-SI
5 szt. diamentów ł. ~ 0,10 ct

(1 szt. P1 - wyszczerbienie)
34 szt. rubinów w szlifach carré

ł. ~ 2,70 ct
francuskie punce importowe

masa: 39,68 g; wymiary: 6,5 x 6,0 cm
stan zachowania: szpila wtórna, część 

podklejona od spodu

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja:  18 000 – 23 000 zł

48 

PIERŚCIONEK ART DÉCO 
Włochy, l. 40. XX w.

złoto pr. „18 K”
12 szt. diamentów w szlifach 16/16

ł. ~ 0,50 ct
6 szt. rubinów syntetycznych

w szlifach bagietowych
masa: 4,87 g

rozmiar: 10**

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

47
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KOLCZYKI Z RUBINAMI
XIX/XX w.

złoto
2 szt. rubinów ł. ~ 1,70 ct

20 szt. rozet diamentowych
masa: 4,39 g

dołączono oryginalne etui

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

49

PIERŚCIONEK Z RUBINEM
Rosja, kon. XIX w.

złoto pr. "56"
1 szt. rubin w szlifie kaboszon ~ 1,00 ct

7 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct H-J/P
3 szt. rozet diamentowych
masa: 1,98 g; rozmiar: 11**

cena wywoławcza: 3 600 zł * 
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

50

BRANSOLETA Z RUBINAMI
I DIAMENTAMI 

pocz. XX w.

platyna, grawerowane
5 szt. rubinów w szlifach kaboszon

ł. ~ 2,00 ct
14 szt. diamentów ł. ~ 0,30 ct H/VS

łańcuszek zabezpieczający
masa: 9,27 g; długość: 17,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

51
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PIERŚCIONEK ART DÉCO
l. 20. XX w.

złoto, srebro
1 szt. diament w szlifie cushon ~ 1,75 ct J/SI
16 szt. rubinów w szlifach geometrycznych
10 szt. rubinów w szlifach bagietowych
8 szt. diamentów w szlifach tablicowych
masa: 3,16 g; rozmiar: 16**

cena wywoławcza: 46 000 zł  *
estymacja:  55 000 – 65 000 zł
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SYGNET MĘSKI
XIX w.

złoto
granulacja, bajorek

1 szt. gemma rzeźbiona w granacie
masa: 5,63 g; rozmiar: 21**

cena wywoławcza: 8 500 zł * 
estymacja: 10 000 – 12 500 zł

54

BROSZO-WISIOR
XIX w.

z funkcją medalionu
złoto

kamea cięta w agacie dwubarwnym
dekorowany bajorkiem

masa: 15,69 g; długość: 5,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 7 5000 – 9 000 zł

53
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BRANSOLETKA Z KAMEAMI
kon. XIX w.

złoto pr. 0,585
11 szt. kamei rzeźbionych w lawie 
wulkanicznej
zapięcie szufladkowe
łańcuszek zabezpieczający
masa: 20,21 g; długość: 18,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja:  7 500 – 9 000 zł

55
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Kameę definiuje się jako płaskorzeźbioną miniaturę      
w nieprzeźroczystym kamieniu szlachetnym, ozdo- 
bnym lub muszli z naturalnym białym uwarstwieniem. 
Samo słowo „kamea” łączy się z wieloma określeniami 
zaczerpniętymi z różnych języków. I tak, hebrajskie 
eben, greckie lithos, łacińskie gemma – wszystkie one są 
synonimami wyrazu „kamień”, zaś arabskie kamma 
oznacza „garb, wypukłość”. Najbardziej trafne byłoby 
jednak tłumaczenie z łaciny – cammaeus, czyli „wygra- 
werowany klejnot”.
Cięcie kamei jest starożytnym rzemiosłem. Starożytne 
kamee najczęściej przedstawiały portrety znanych 
postaci (zwłaszcza cesarzy) lub sceny mitologiczne, 
kultowe albo historyczne. W okresie republiki 
produkowano gemmy wklęsłe używane do wyrobu 
pierścieni (służących jako pieczęcie) oraz amuletów. 
Zamożni ludzie, nosząc kamee z wizerunkami władców, 
otwarcie wyrażali w ten sposób swoją lojalność, która 
gwarantowała im bezpieczeństwo.
W XVIII, a szczególnie w XIX wieku, za sprawą 
Napoleona ponownie zapanowała moda na kamee, 
dając tym samym początek neoklasycystycznemu 

stylowi ówczesnej biżuterii. Kamee, odgrywające 
przede wszystkim rolę dekoracyjną, zaczęły przedsta- 
wiać profile, szczególnie kobiece. Nacisk kładziono na 
romantyczną wizję kobiecego piękna. Wiele prac               
z przedstawieniami klasycznych bogiń powstałych pod 
koniec XIX wieku w rzeczywistości było portretami 
sławnych kobiet owych czasów m.in. młodej królowej 
Wiktorii. W drugiej połowie XIX wieku brosza z kameą 
stała się koniecznym elementem stroju wytwornych 
dam, które nosiły żaboty lub zapinały suknie wysoko 
pod szyją. U schyłku XIX wieku kamee wyszły z mody       
i przestały tak często pojawiać się na rynku.
W ostatnich latach kamee odrodziły się na nowo jako 
klasyczny i nowoczesny element ubioru. Najczęściej 
obecnie spotykane kamee wykonane są z muszli.            
W kolekcjach uznanych kreatorów mody pojawiały się 
żaboty, do których świetnie pasują dziewiętnasto- 
wieczne kamee przypięte pod szyją. Dior w swojej 
ofercie biżuteryjnej prezentuje pierścionki i brosze           
z kameami, pokazując jak modnie zaktualizować 
przeszłość.
 

MODA NA KAMEE



KOLCZYKI Z DIAMENTAMI
kon. XIX w.

złoto pr. 0,585
1 szt. diament ~ 0,08 ct F/VS

1 szt. diament ~ 0,06 ct G/Si2
2 szt. rozet diamentowych

masa: 2,53 g; długość: 1,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł 
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

56

PIERŚCIONEK Z ROZETAMI 
DIAMENTOWYMI

kon. XIX w.

złoto pr. 0,585, srebro
1 szt. półrozeta holenderska

w formie kropli
7 szt. rozet diamentowych

masa: 4,08 g
rozmiar: 16

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

57

PIERŚCIONEK Z TRZEMA 
DIAMENTAMI

XIX/XX w.

złoto, srebro
1 szt. diament ~ 1,60 ct K/SI2

2 szt. diamentów ł.~ 0,65 ct J/P2-P3
masa: 4,03 g

rozmiar: 11,5**

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 30 000 – 38 000 zł

58
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KOLCZYKI DIAMENTOWE
kon. XIX w.

złoto pr. 0,580, srebro pr. 0,770
(wg świadectwa badania29309/2018)
2 szt. diamentów ł. ~ 0,80 ct H-I/VS2-SI2
14 szt. diamentów w szlifach mieszanych
ł. ~ 0,90 ct G-I/VS-SI
masa 5,18 g; długość: 2,3 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł *
estymacja: 16 000 – 19 000 zł

59

PIERŚCIONEK Z ROZETĄ 
HOLENDERSKĄ
Holandia, koniec XIX w

złoto pr. 0,585
1 szt. rozeta holenderska ~ 4,00 ct K/SI
18 szt. rozet diamentowych ł.~ 0,30 ct 
H-K/SI-P
holenderska punca, sygn.: "M"
masa: 5,54 g
rozmiar: 16,5**

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

60



KOLCZYKI KORALOWE
kon. XIX w.

złoto pr. ~ 0,580
2 szt. kamee rzeźbione w koralu

– popiersie kobiety
2 szt. rozet diamentowych

masa: 9,64 g; długość: 4,7 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 6 500 – 7 000 zł

61
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Koral, nazywany kwiatem morza, symbolizuje boga- 
ctwo, siłę i wysoki status społeczny. Zdobnictwo 
koralowe sięga czasów najdawniejszych. Świadczą          
o tym wykopaliska z okresu.
Za centrum wydobycia korala i największy ośrodek jego 
produkcji od wieków uważane były Włochy. W XIX 
wieku, z którego pochodzi najwięcej biżuterii koralowej 
na polskim rynku antykwarycznym, najwyżej ceniono 
produkty powstałe w Torre del Greco, miejscowości 
leżącej nad Zatoką Neapolitańską.
Dużą popularnością cieszyła się biżuteria z kameami        
z koralu przedstawiającymi postaci klasyczne, szcze- 
gólnie poszukiwana w pierwszej połowie XIX wieku. 
Głównym ośrodkiem produkcji był od lat Neapol, gdzie 
wytwarza się ją na eksport i masowo dla turystów. 
Często umieszczano je w delikatnych złotych oprawach 
typu canetille. W latach czterdziestych zastąpiły ją 
większe wytłaczane oprawy. Cały garnitur składał się       
z typowych elementów: naszyjnika, kolczyków, dwóch 
bransoletek oraz broszki. W wielu zestawach były także 
grzebienie, a nawet diademy służące do ozdabiania 
fryzury. Garnitury takie przechowywano w oryginalnej, 
dopasowanej do niego kasetce. Jeżeli korale są 
wyjątkowo dobrze do siebie dopasowane pod 
względem kolorystycznym, to oznacza to, że garnitur 
jest dobrej jakości.

Na polskim rynku antykwarycznym można spotkać 
wiele rzeźbionych brosz, kolczyków czy bransolet    
(poz. 61 i poz. 62) w sposób jednoznaczny kojarzonych 
z Włochami. Są to często rzeźbione gałązki, kwiaty, 
owoce, ptaki, cherubiny oraz motywy klasyczne. Efekt 
trójwymiarowości uzyskiwano, przymocowując do 
broszek rzeźby za pomocą złotego czy metalowego 
drutu. Istotne jest, by takie dodatki nie były pogubione 
i zachowały się w dobrym stanie, w przeciwnym razie 
broszka traci na wartości.
Angielski jubiler Robert Philips, działający w pierwszej 
połowie XIX stulecia, wzorował się na biżuterii 
pochodzącej z wykopalisk archeologicznych w Mezo- 
potamii i Egipcie. Biżuterię wykonywano wtedy z korali, 
sardoniksów i bursztynu. To właśnie te wzgardzone 
dotychczas surowce propagował ów mistrz sztuki 
jubilerskiej. Także królowa Wiktoria nosiła dużo 
koralowej biżuterii z Neapolu lub Genui, również jego 
autorstwa. Była to biżuteria w kształcie rzeźbionych         
z korala kaskad kwiatów i owoców, ale i prosto 
szlifowany koral w formie kulek czy kaboszonów 
otoczonych perłami oraz diamentami. Niestety, 
zanieczyszczenia mórz powodują, że korali jest obecnie 
coraz mniej, a biżuteria z korala z początku XIX wieku 
jest obecnie bardzo poszukiwana. Fakt ten znajduje 
wyraz w jego wzrastającej cenie.

KORAL – KWIAT MÓRZ



KOMPLET BIŻUTERII:
KOLCZYKI I BROSZA
Neapol, II połowa XIX w.

złoto
koral rzeźbiony w formie kwiatów i liści
masa: 19,60 g, wymiary broszy: 5,5 x 6 cm
długość kolczyków: 3,5 cm
stan zachowania: brosza z niewielkimi 
ubytkami, jeden kolczyk po reperacji

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja:  13 000 – 16 000 zł
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KOLCZYKI DIAMENTOWE
W FORMIE KWIATU

okres międzywojenny

białe złoto pr. 0,585
18 szt. diamentów ł. ~ 1,40 ct H-I/VS-Si

masa: 2,49 g; długość: 1,7 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

63
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PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY
Polska, okres międzywojenny

złoto pr. "3", srebro
1 szt. diament ~ 1,00 ct K/VS, 2 szt. rozet 

diamentowych
masa: 2,99 g; rozmiar: 15

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 24 000 zł
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KOLCZYKI DIAMENTOWE
poł. XX w.

złoto pr. 0,585, platyna pr. 0,950
2 szt. diamentów ł. ~ 3,32 ct K-L/SI1-SI2
2 szt. diamentów ł. ~ 0,24 ct H/SI1-SI2 
masa: 4,90 g; długość: 2 cm

cena wywoławcza: 75 000 zł
estymacja: 85 000 – 92 000 zł

65
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BROSZA Z OPALEM
kon. XIX w.

złoto
1 szt. opal

6 szt. diamentów ł. ~ 0,35 ct H-I/VS-SI
6 szt. szmaragdów w szlifie 

prostokątnym ł. ~ 0,25 ct
masa: 4,84 g; długość: 6,2 cm

stan zachowania: opal i szpila wtórne

cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 500  – 7 000 zł
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BROSZA W FORMIE GAŁĄZKI 
KWIATOWEJ
Rosja, XIX/XX w.
secesja

złoto pr. „56”
9 szt. demantoidów
3 szt. beryli ł. ~ 0,55 ct
masa: 2,84 g; długość: 3,7 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja:  3 500 – 4 300 zł
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WISIOREK Z AMETYSTEM 
Rosja, XIX/XX w.

złoto pr. „56”
1 szt. ametyst ~ 5,00 ct

4 szt. pereł
masa: 3,58 g; długość: 4 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł
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WISIOR Z AMETYSTEM I PERŁAMI
kon. XIX w.

złoto pr. ~ 0,750
2 szt. ametystów fasetowanych ł. ~ 3,50 ct

13 szt. pereł hodowlanych barokowych
masa: 6,87 g; długość: 2,2 cm

stan zachowania:
wtórne uszko, Florencja, XX w

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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BROSZA W FORMIE
BUKIETU FIOŁKÓW
XX w.

złoto pr. 0,585
4 szt. brylantów ł. ~ 0,12 ct I/VS 
ametysty rzeźbione w formie fiołków 
jadeit rzeźbiony w formie liści
masa: 15,53 g; długość: 6 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 000 – 6 500 zł

70

��

$8.&-$�%,Ö87(5,,�'$:1(-�,�:63�É&=(61(-��ï����OLVWRSDGD������



KOLCZYKI „PRECELKI”
XX w.

złoto pr. 0,750
128 szt. diamentów ł ~ 4,00 ct H/VS

masa: 23,17 g; długość: 3,0 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł 
estymacja: 16 000 – 24 000 zł
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WISIOREK W FORMIE 
GWIAZDY

Christ, XX w.

białe złoto pr. 0,750
200 szt. brylantów ł. ~ 2,00 ct H/VS

na odwrociu topaz w formie gwiazdy
 1,20 ct ważony

masa: 15,78 g; wysokość: 3,0 cm
sygn.: „CHRIST”

stan zachowania: topaz uszkodzony

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 10 000 – 15 000 zł
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WISIOREK Z DIAMENTEM
W FORMIE SERCA
XX w.

białe złoto
1 szt. diament w formie serca
~ 8,16 ct K/Si2
masa: 2,67 g; wysokość: 2,0 cm
dołączono: certyfikat GEMLAB

cena wywoławcza: 120 000 zł
estymacja:  170 000 – 250 000 zł
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OBRĄCZKA W TYPIE 
ETERNITY
XXI w.

białe złoto pr. 0,750
23 szt. diamentów w szlifach bagiet
ł. ~ 7,30 ct H/VS
masa: 6,26 g; rozmiar: 17,5
możliwość regulowania rozmiaru 
przez wkładkę

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja:  50 000 – 60 000 zł
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KOLCZYKI BRYLANTOWE 
XX w.

złoto pr. 0,750
148 szt. brylantów ł. ~ 2,56 ct D-F/VVS

masa: 11,41 g; długość: 2,5 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł *
estymacja: 14 000 – 20 000 zł
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PIERŚCIONEK Z MOTYWEM SERCA 
Chimento, XX w.

złoto pr. 0,750
37 szt. diamentów ł. ~ 0,35 ct E-F/VS

222 szt. diamentów czarnych ł. ~ 2,50 ct
masa: 16,12 g; rozmiar: 14,5

cena wywoławcza: 24 000 zł *
estymacja: 28 000 – 34 000 zł
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KOLCZYKI Z PERŁAMI
I DIAMENTAMI
Maskada, XX w.

złoto pr. 0,750
179 szt. diamentów ł. ~ 2,30 ct E-F/VVS-Si
179 szt. diamentów czarnych ł. ~ 2,30 ct
1 szt. perła biała, hodowana south sea
śr. 15,04 mm
1 szt. perła hodowana, thaiti śr. 15,46 mm
masa: 31,61 g; długość: 6,5 cm

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł
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NASZYJNIK Z PEREŁ
I DIAMENTÓW
XX w.

łańcuszek białe złoto pr. 0,750
4 szt. pereł south sea, śr. 12,50-13,00 mm
5 szt. brylantów ł. ~ 1,25 ct H-I/VS-SI
masa: 23,53 g; długość: 87 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 23 000 – 28 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
Chanel, J12 Automatic, ok. 2009 r.

stal, czarna ceramika
luneta wysadzana 60 szt. brylantów

cyferblat z datownikiem
z diamentowymi indeksami godzinowymi - 

12 szt. brylantów ł. ~ 2,00 ct D-E/VVS
 koronka z ceramicznym kaboszonem

lakierowana bransoleta
nr seryjny I.R. 29312, nr ref. H2014

wodoodporny
śr. 4,20 cm, masa: 127,22 g

dołączono: oryginalne pudełko tekturowe
i etui, książeczkę

5 segmentów bransoletki do przedłużenia

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
Christian Dior, La D de Dior, ok. 2010 r.

białe złoto pr. 0,750
cyferblat z czarnego opalu arlekinowego bez indeksu godzinowego
luneta, koronka i klamra dekorowana
158 szt. brylantów ł. ~ 1,10 ct D-F/VVS, śr: 3,8 cm
odwrocie koperty z odkrytym mechanizmem marki Zenith
usztywniona satynowa bransoleta
wodoodporny
limitowana edycja nr 1/5, nr CD043960
masa: 61,12 g
dołączono: oryginalne pudełko tekturowe, szkatułka prezentacyjna
kluczyk, międzynarodowa karta gwarancyjna z dnia 03.06.2010
certyfikat autentyczności, instrukcja obsługi

cena wywoławcza: 100 000 zł *
estymacja:  120 000 – 140 000 zł
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TOREBKA BALOWA
pocz. XX w.

złoto pr. 0,585 
pleciona siatka o splocie 

kolczugowym
dekorowana motywem 

trójlistnej koniczyny z 3 szt. 
szafirów okrągłych 

fasetowanych ł. ~ 1,00 ct, 3 szt. 
rautów diamentowych

3 szt. szafirów w szlifie kaboszon 
ł. ~ 2,50 ct, łańcuszek o splocie 

kordel
 inicjały złotnika „GH”

masa: 195,57 g
wymiary: 14 x 14,5 cm, długość: 

39,5 cm

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 70 000 – 90 000 zł
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PUDERNICZKA ZŁOTA
Polska, l. 20.-30. XX w.

złoto pr. 0,583
dekorowana 24 szt. diamentów
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,70 ct
20 szt. rubinów w szlifach carré
ł. ~ 0,50 ct
15 szt. szmaragdów w szlifach 
nieregularnych ł. ~ 0,30 ct
3 szt. rubinów syntetycznych
w szlifach kaboszon ł. ~ 2,50 ct
inicjały „JR” z 67 szt. diamentów
w szlifach 8/8 ł. ~ 0,35 ct
masa: 175,3 g; wymiary: 9 x 5,8 x 1,5 cm
długość łańcuszka: 29,5 cm

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI 
KIESZONKOWY

Francja, 1819-1838 r.

złoto pr. 0,750
emalia żłobkowa

motywy floralne na czarnym tle
tarcza giloszowana, cyfry rzymskie

nr koperty 1093
wewnętrzna koperta

grawerowana "Besançon"
masa brutto: 41,39 g; śr: 4,5 cm

stan zachowania: drobne rysy na 
emalii i niewielkie ubytki

cena wywoławcza: 6 500 zł 
estymacja: 7 500 – 9 000 zł
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ZEGAREK KIESZONKOWY
IWC Schaffhausen, pocz. XX w.

złoto pr. 0,585
cyferblat z arabskimi indeksami 

godzinowymi i subtarczą
m/s, cyzelowana luneta i uszko 

giloszowana koperta
nr koperty 975260

nr mechanizmu 925804
śr.: 5 cm; masa brutto: 70,3 g

cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 8 500 – 10 000 zł
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ZEGAREK KIESZONKOWY
Z DEWIZKĄ
Nowy Jork, l. 20. XX w.
Tiffany & Co.

złoto pr. 14 K
tarcza herbaciana, arabskie cyfry 
subtarcza z m/s
mechanizm Hamilton Watch Co. 
Landcaster P.A. 0015329, XI53785
śr: 4,5 cm, dewizka: złoto pr. 14 K
masa brutto: 56,85 g
dołączono: oryginalne etui

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja:  12 000 – 14 800 zł
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Za twórcę pierwszego zegarka kieszonkowego uważa 
się mieszkającego w Norymberdze ślusarza Petera 
Henleina. Prototyp powstał jeszcze w XV wieku i stano- 
wił połączenie czasomierza i pięknie cyzelowanego 
dzieła sztuki. Do regularnej produkcji Henlein przystąpił 
jednak dopiero w latach 20. XVI wieku. 
Aż do 1750 roku zegarki nie odmierzały czasu 
precyzyjnie.  Dopiero wynalezienie tzw. wychwytu 
kołkowego pozwoliło  na dokładniejsze działanie 
czasomierzy. 
Zegarki kieszonkowe cieszyły się ogromną popular- 
nością przez drugą połowę XVIII i przez cały XIX wiek.  
Fakt ten najlepiej oddają liczby. W 1865 roku 

przedsiębiorstwo American Watch wyprodukowało         
i sprzedało aż  50 tysięcy kieszonkowych czasomierzy. 
Jej śladem poszły inne przedsiębiorstwa zegarmi- 
strzowskie i jubilerskie, m.in. Tiffany (poz. 85) czy 
International Watch Company (poz. 84), które  dołączyły 
do masowej produkcji zegarków kieszonkowych.
W czasie pierwszej wojny światowej czasomierze 
kieszonkowe zupełnie się nie sprawdziły, dla żołnierzy 
praktyczniejsze okazały się zegarki naręczne. Od tego 
momentu zaczęły one wypierać modele kieszonkowe. 
Dziś zegarki kieszonkowe stanowią przede wszystkim 
ciekawostkę kolekcjonerską. 

ZEGARKI KIESZONKOWE



ZEGAREK MĘSKI NARĘCZNY
 l. 70. XX w.

IWC Schaffhausen „Yacht Club”

stal nierdzewna
cyferblat z kreskowymi indeksami godzinowymi

mechanizm z manualnym naciągiem cal. 89 
numer ref. 2611

nr koperty: 2074158, śr: 3,7 cm
oryginalny pasek IWC, masa brutto: 48,97 g

dołączono: oryginalne pudełko
karta gwarancyjna z dnia 10.10.1978 r.

oryginalna przywieszka firmowa z numerem 
referencyjnym i numerem seryjnym

stan zachowania: kolekcjonerski
lekka korozja na wskazówce sekundnika

cena wywoławcza: 3 000 zł *
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI 
NARĘCZNY

 XX w.
Chopard, Two o Ten

złoto pr. 0,750
cyferblat z mieszanym indeksem

i z datownikiem
mechanizm bazowy ETA 956412 

12/7468 1319938 5308
oryginalny czarny pasek

masa brutto: 101,94 g
dołączono: certyfikat oryginalności 

Marka Binia
stan zachowania: sprawny, dobry wg 

opisu

cena wywoławcza: 14 000 zł 
estymacja: 16 000 – 18 000 zł
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ZEGAREK BIŻUTERYJNY 
“HAPPY DIAMONDS”

XX w.
Chopard

złoto pr. 0,750
giloszowana tarcza w kształcie serca

 bez indeksu
luneta wysadzana 21 szt. diamentów 

różnych rozmiarów
4 szt. szafirów w szlifach kaboszon

ref. mech. 608, nr koperty 480855 550 1
masa brutto: 44,42 g

dołączono: certyfikat oryginalności
Marka Binia

stan zachowania: sprawny,
100% oryginalny wg opisu

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
XX w.
Chopard, St. Moritz

złoto pr. 0,750
luneta wysadzana 20 szt. brylantów
cyferblat z diamentowymi indeksami godzinowymi 
11 szt. diamentów w szlifach 8/8 ł. ~ 0,35 ct G/VVS-SI
śr: 2,2 cm
mechanizm kwarcowy, wodoodporny, nr 25/3928, 
SM408905156
bransoleta segmentowa, zapięcie motylkowe
masa: 100,84 g
stan zachowania: ogólnie dobry, ślady użytkowania

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja:  36 000 – 40 000 zł

89

��

$8.&-$�%,Ö87(5,,�'$:1(-�,�:63�É&=(61(-��ï����OLVWRSDGD������

Zegarmistrzowskie projekty marki Chopard, podobnie 
jak Cartiera odznaczają się biżuteryjnym charakterem. 
Artystycznie opracowane tarcze i lunety zegarków, 
przyjmujące różnie kształty,  współgrają z subtelnymi, 
skórzanymi paskami (poz. 87 i poz. 88), z drugiej strony 
proste formy nabierają biżuteryjnego sznytu poprzez 
wykorzystany materiał (poz. 89). 
Charakterystycznym elementem damskich modeli są 
luźno umieszczone na tarczy, pod szkłem niewielkich 
rozmiarów diamenty. Swobodnie drgające wewnątrz 
zegarmistrzowskiej kompozycji, odbijające promienie 
światła, dynamizują model zegarka i podbijają jego 
luksusowy charakter. 

Marka Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie S.A., 
powszechnie znana jako Chopard została założona        
w 1860 roku w Sonvilier w Szwajcarii przez Louisa- 
-Ulyssesa Choparda. Do dziś specjalizuje się w produkcji 
wysokiej jakości zegarków odznaczających się biżute- 
ryjnym charakterem. Projekty Choparda były tak 
interesujące, że jednym z jego stałych klientów był car 
Rosji, Mikołaj II. 
Podstawową cechą współczesnych zegarków marki 
Chopard jest gra z formą, łączenie klasyki z awangardą, 
ekstrawagancji z drogimi materiałami. Ponad wszystko 
jednak oryginalność. 

CHOPARD



ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
ok. 1980 r.

Patek Philippe, Golden Ellipse

złoto pr. 0,750
tarcza czarna, bez indeksu

złote wskazówki
oryginalny czarny pasek i sprzączka
w koronce szafir w szlifie kaboszon

masa brutto: 56,85 g
sygn.: „PATEK PHILIPPE”

dołączono: certyfikat oryginalności 
Marka Binia

stan zachowania: sprawny,
dobry wg opisu

cena wywoławcza: 8 000 zł *
estymacja: 12 000 – 18 000 zł
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Historia najlepszych i najdroższych zegarków na świecie 
marki Patek-Philippe sięga pierwszej połowy XIX wieku. 
Antoni Patek po upadku powstania listopadowego 
został zmuszony do wyemigrowania z kraju. Osiedlił się 
w Genewie, gdzie poznał innego polskiego emigranta, 
zegarmistrza – Franciszka Czapka. Patek, utalentowany 
plastycznie i zainteresowany rzemiosłem, kupował 
gotowe mechanizmy zegarków, które oprawiał w ozdo- 
bne, artystycznie przez siebie potraktowane koperty.    
1 maja 1839 roku Patek i Czapek połączyli swoje siły          
i powołali  do życia przedsiębiorstwo Patek, Czapek        
& Cie w Genewie. Precyzyjnie konstruowane mecha- 
nizmy zegarmistrzowskie Czapka oprawiano w dekoro- 
wane patriotyczno-religijnymi hasłami i miniaturami 

koperty wychodzące spod ręki Patka. Zegarki te 
sprzedawano głównie Polakom przebywającym w Gen- 
wie na emigracji. 
W 1932 roku przedsiębiorstwo zostało odkupione od 
spadkobierców Patka i Czapka przez Karola i Jeana 
Sternów (od tego momentu przedsiębiorstwo nosi 
nazwę Patek Philippe SA), to do dziś polityką firmy 
rządzą zasady wprowadzone przez Antoniego Patka – 
zegarki produkowane pod znakiem Patek Philippe 
mają utrzymywać najwyższy poziom mechanizmu,          
a także konieczne jest, by na bieżąco wprowadzać 
najnowsze rozwiązania techniczne tak, aby poziom 
produktu przewyższał konkurencję. 

PATEK-PHILIPPE



ZEGAREK MĘSKI NARĘCZNY
l. 80. XX w.
Rolex, Cellini

złoto pr. 0,750
tarcza biała, rzymski indeks godzinowy
ref. mechanizmu 1602, W062687 4133  
pasek skórzany, wtórny, oryginalna 
sprzączka
masa brutto: 37,39 g
dołączono: certyfikat oryginalności 
Marka Binia
stan zachowania: zegarek sprawny, stan 
dobry wg opisu

cena wywoławcza: 8 000 zł *
estymacja:  10 000 – 12 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
XX w.
Bulgari

złoto pr. 0,750
czarny cyferblat z mieszanym indeksem 
godzinowym i datownikiem
luneta grawerowana „BVLGARI”
śr: 2,8 cm
nr ref. BB 26 GL, P. 154817
oryginalny skórzany pasek i sprzączka
masa brutto: 31,57 g
stan zachowania: ślady użytkowania

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja:  12 000 – 14 000 zł
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ZEGAREK MĘSKI NARĘCZNY
l. 70. XX w.

Jaeger-LeCoultre, Automatic

złoto pr. 0,750
tarcza złota, indeks godzinowy kreski, 

datownik, mechanizm automatyczny, nr AS 
1916

nr koperty 5001 21 I 1496792
oryginalna sprzączka, pasek wtórny

z krokodyla
masa brutto: 37,82 g

dołączono: certyfikat oryginalności Marka 
Binia

stan zachowania: sprawny, średni wg opisu

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

93

ZEGAREK MĘSKI NARĘCZNY
l. 70. XX w.

Jaeger-LeCoultre, Automatic

złoto pr. 0,750
automatyczny, tarcza złota, indeks godzinowy kreski, 
datownik, nr mechanizmu 2286745, cal. mechanizmu 

900; nr referencyjny 121, nr koperty 1312282 I 
0300801

oryginalna sprzączka, pasek wtórny z jaszczurki
masa: 35,84 g

dołączono: certyfikat oryginalności Marka Binia
stan zachowania: sprawny, dobry wg opisu

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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Choć ta manufaktura luksusowych zegarków działała   
w Szwajcarii już od 1833 roku, pod obecną nazwą 
funkcjonuje od 1925. W roku tym zegarmistrz Edmont 
Jaeger i jego wspólnik Antoine LeCoultre założyli 
spółkę produkującą stylowe, ale jednocześnie prakty- 
czne kieszonkowe i naręczne zegarki męskie.
Czystość formy, przełożona na prostotę produktu, jest 
najważniejszą cechą określającą modele zegarków tej 
firmy (poz. 93-96).  
W 1931 roku marka zaprezentowała niezwykle, jak na 
tamte czasy, rewolucyjny model Reverso. W kolejnych 
latach marka opracowała różne modele zegarków 

damskich i męskich. Wszystkie odznaczały się klaro- 
wnością formy i oczyszczeniem z ornamentalnego 
detalu. Warto wspomnieć model Brummell zaproje- 
ktowany na przełomie lat 40. i 50. XX wieku, którego 
cechą charakterystyczną była tarcza pozbawiona cyfr. 
Ten awangardowy model był rodzajem ukłonu uznania 
wobec stylu jednego z najsłynniejszych brytyjskich 
dandysów XIX wieku, bliskiego przyjaciela księcia 
regenta, przyszłego króla Jerzego IV i arbitra elegancji – 
Beau Brummella.
Do dziś zegarki marki Jaeger-LeCoultre pozostają 
najznakomitszymi przykładami szlachetnej prostoty.

JAEGER-LECOULTRE



ZEGAREK DAMSKI  NARĘCZNY
Jaeger-LeCoultre

białe złoto pr. 0,750
mechaniczny, tarcza biała, rzymskie cyfry
nr koperty 904457 I A
oryginalna sprzączka, czarny pasek skórzany
masa brutto: 26,62 g
stan zachowania: ślady użytkowania

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja:  7 000 – 9 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
Jaeger-LeCoultre

złoto pr. 0,750
tarcza biała, rzymski indeks godzinowy
nr ref. 1795897; nr 111.108
śr: 3,4 cm
oryginalny czarny skórzany
paseki sprzączka
masa brutto: 31,04 g
dołączono: oryginalne etui
i tekturowe pudełko
stan zachowania: ślady użytkowania

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja:  11 000 – 13 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
l. 90, XX w.

Omega, De Ville

złoto pr. 0,750
tarcza złota, kreskowy indeks godzinowy

i datownik, nr ref. 73201102
nr koperty 56312748, śr.: 3,4 cm

oryginalny czarny skórzany pasek i sprzączka
 masa brutto: 31,90 g

dołączono: oryginalne etui, tekturowe 
pudełko, instrukcja i międzynarodowa karta 

gwarancyjna z dnia 29.11.1999 r.
stan zachowania: ślady użytkowania

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
Omega, De Ville

złocona stal nierdzewna, tarcza złota, cyferblat 
z czterema kreskowymi głównymi indeksami 

godzinowymi, wymiary tarczy 2,3 x 2,7 cm
wtórny skórzany pasek i sprzączka Edox

masa brutto: 26,51 g
dołączono: oryginalne etui

stan zachowania: ślady użytkowania

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

98

ZEGAREK MĘSKI NARĘCZNY
1955 r.

Omega, Seamaster Automatic

stal złocona
tarcza herbaciana, indeks godzinowy kreski

4 główne cyfry arabskie 
nr mechanizmu 1H688673, nr ref. mechanizmu 501

wtórny skórzany pasek
masa brutto: 40,8 g

dołączono: oryginalne etui, tekturowe pudełko
certyfikat oryginalności Marka Binia

stan zachowania: sprawny, średni wg opisu

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

99
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ZEGAREK DAMSKI NARĘCZNY
Omega, Constellation, Automatic

złoto pr. 0,750
tarcza biała, luneta wysadzana 40 szt. 
brylantów
cyferblat z diamentowymi indeksami 
godzinowymi - 11 szt. diamentów w szlifach 
8/8, ł. ~ 0,50 ct D-F/VVS
nr mechanizmu 2520, nr koperty: 58746088, 
nr referencyjny: 8661213
bransoleta segmentowa, zapięcie motylkowe
masa brutto: 83,38 g
dołączono: oryginalne etui, tekturowe 
pudełko, 2 segmenty bransoletki do 
przedłużenia o masie 3,13 g, certyfikat 
oryginalności Marka Binia;
stan zachowania: sprawny, mało używany 
wg opisu

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja:  60 000 – 70 000 zł
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Chyba nie ma bardziej lubianej przez gwiazdy kina, 
polityków i przedstawicieli bohemy, marki produkującej 
luksusowe zegarki niż Omega. Ich kultowe modele 
pojawiały się na rękach takich osobistości jak George 
Clooney, Cindy Crawford, John F. Kennedy czy książę 
William, a także kultowych postaci ze świata popkultury, 
jak James Bond.
Zegarki marki Omega wyróżniają się innowacyjnym 
mechanizmem połączonym ze szlachetną prostotą 
formy podbijającą klasyczne piękno produktu. Dostrzec 
to można wyraźnie m.in. w modelu Seamaster (poz. 99). 

Zaprojektowany w 1932 roku, odporny na działanie 
wody, posiadający podwójną kopertę zegarek, towa- 
rzyszył zapuszczającym się po raz pierwszy w historii na 
ponad sto metrów w morskie głębiny, nurkom.
Warty wspomnienia jest  również najsłynniejszy model 
marki – Speedmaster Professional, poetycko nazywany 
Moon Watch. Zaprojektowany w latach 60. na zamó- 
wienie NASA model, stanowił oficjalny zegarek misji 
kosmicznych. Jego charakter określać miały trzy cechy – 
czytelność, precyzja, i – przede wszystkim – niezawodność.

OMEGA



SPINKI DO MANKIETÓW
Z KRYSZTAŁÓW GÓRSKICH

 l. 20. XX w., Austro-Węgry
art déco

złoto pr. 18 K, grawerowane
4 szt. diamentów w szlifach 16/16 ł. ~ 0,06 

ct H/VS
24 szt. szafirów fasetowanych ł. ~ 0,50 ct

rzeźbiony kryształ górski
masa: 11,21 g

znak graficzny złotnika

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł
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SPINKI DO MANKIETÓW
ART DÉCO
l. 20.-30. XX w.

złoto pr. 0,750
2 szt. diamentów ł. ~ 0,04 ct

21 szt. szafirów w szlifach geometrycznych
masa: 8,99 g

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 500 – 6 500 zł
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SPINKI DO MANKIETÓW 
DEKOROWANE EMALIĄ
Wiedeń, pocz. XX w.

złoto pr. 0,580
emalia biała i granatowa
masa: 10,50 g
nicjały złotnika: “JB”

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja:  5 000 – 6 000 zł

103

SPINKI DO MANKIETÓW 
ZŁOTE
Austro-Węgry, kon. XIX w.

złoto pr. 0,585
2 szt. diamentów w szlifach 8/8
ł. ~ 0,08 ct I/SI
biała emalia
masa: 5,24 g
austro-węgierska punca importowa
dołączono: oryginalne etui

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja:  5 000 – 6 000 zł
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I. OBIEKTY LICYTACJI

1. Przedmiotem aukcji jest biżuteria, zegarki, rzemiosło i 
inne obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące 
własność Organizatorów Aukcji.

2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. 
Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed 
rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i 
zmieniać kolejność licytacji. Może także wyłączyć obiekty 
z licytacji albo wprowadzić nowe.

4. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed 
aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym 
wystwą przedaukcyjną.

5. Organizatorzy Aukcji zalecają dokładne obejrzenie 
obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowa-
nie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie 
podania w katalogu, że dany obiekt został poddany 
zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszko-
dzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

6. Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną 
cenę wywoławczą oraz estymację wartości. Posiadają 
także cenę rezerwową znaną Organizatorom Aukcji. Jest 
to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Organi-
zatorzy Aukcji mogą sprzedać obiekt. Cena rezerwowa nie 
jest wyższa niż dolna kwota estymacji.

II. PRZYSTĄPIENIE DO LICYTACJI

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które posiadają 
numer licytacyjny. Jest on wydawany przed aukcją 
Kupującym, po podaniu przez nich danych osobowych, 
przedstawieniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu 
zobowiązania.

2. Osoby nie znane Organizatorom Aukcji, a zamierzające 
dokonać poważnego zakupu, proszone są o przedstawie-
nie się przynajmniej 24 godziny przed aukcją, gdyż mogą 
zostać poproszone o podanie wiarygodnych referencji, 
numeru karty kredytowej lub wpłacenie wadium, zwraca-
nego w wypadku nie dokonania zakupu.

3. W licytacji można uczestniczyć osobiście, poprzez 
pozostawienie Organizatorom Aukcji zlecenia licytacji z 
limitem kwoty lub zlecenia telefonicznego.

4. Organizatorzy Aukcji przyjmują zlecenia najpóźniej 24 
godziny przed aukcją.

5. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej 
wiadomości Organizatorów Aukcji.

III. PRZEBIEG LICYTACJI

1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od 
ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach 
Aukcjoner może licytować poniżej ceny wywoławczej. 
Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone 
uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba 
oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera. 
Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawar-
cie pomiędzy Organizatorami Aukcji a Nabywcą Umowy 
(zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakoń-
czenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej, 
uderzenie młotkiem oznacza zawarcie z Kupującym 
transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.

2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzy-
gnąć lub powtórzyć licytację.

3. Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.

4. Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do 
wykupienia obiektu, jeżeli Organizatorzy Aukcji, po 
uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrażą zgodę na 
sprzedaż w oferowanej cenie. Organizatorzy Aukcji mają 5 
dni roboczych na konsultacje. Kupujący może też wykupić 
obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się 
innego oferenta proponującego cenę rezerwową, Organi-
zatorzy Aukcji dają Kupującemu pierwszeństwo zakupu w 
tej cenie.

Przedział cenowy: Minimalne postąpienie:

do 1.000 zł 50 zł

1.000 - 2.000 zł 100 zł

2.000 - 5.000 zł 200 zł

5.000 - 10.000 zł 500 zł

10.000 - 20.000 zł 1.000 zł

20.000 - 50.000 zł 2.000 zł

powyżej 50.000 zł 5.000 zł

powyżej 100.000 zł 10.000 zł

Tabela podstawowych postąpień:
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IV. ZAKUP OBIEKTU

1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt 
w ciągu 7 dni od licytacji lub w przypadku transakcji 
warunkowej 7 dni od powiadomienia o zgodzie na 
oferowaną cenę. Po uprzedniej zgodzie Organizatorów 
Aukcji istnieje możliwość wpłaty 20% zadatku i wykupie-
nie w ciągu 14 dni od aukcji.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organiza-
cyjna zw. premium w wysokości 18%. Opłata obowiązuje 
również w sprzedaży poaukcyjnej.

3. Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie 
firmy, kartą płatniczą lub przelewem na konto wskazane w 
katalogu oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty 
bankowe transakcji ponosi Nabywca. W przypadku 
płatności w innych walutach, kwoty będą księgowane po 
aktualnym kursie zakupu waluty NBP. Dodatkowo Organi-
zatorzy Aukcji  doliczą 1% od całej należnej kwoty z tytułu 
obsługi transakcji walutowej.

4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na 
Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która 
finalizuje proces sprzedaży.

5. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez 
Nabywcę, Organizatorzy Aukcji mogą odstąpić od 
Umowy. Organizatorzy Aukcji zastrzegają sobie również 
prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obcią-
żenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego 
tytułu.

6. Organizatorzy Aukcji potwierdzają autorstwo oraz inne 
cechy obiektu opisane w katalogu. Gdyby jednak opis 
okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej 
kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji 
zwrócić obiekt do Organizatorów Aukcji, który w takim 
wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie 
opisu katalogowego musi być udokumentowane 
wiarygodnymi ekspertyzami.

7. Organizatorzy Aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

8. Polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po 
cenie wylicytowanej pod warunkiem, że zgłoszą to bezpo-
średnio po zakończeniu licytacji obiektu. Mogą tego 
dokonać przedstawiciele muzeów, którzy najpóźniej w 
dniu licytacji okazali pełnomocnictwa do zakupu.

9. Organizatorzy Aukcji przypominają, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych 
niż 50 lat oraz o wartościach przekraczających limity 
określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowied-
nich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowią-
zującymi przepisami Organizatorzy Aukcji są zobowiązani 
do zbierania danych osobowych Klientów dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 10 000 zł.

10. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) 
doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite 
(prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania 
wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprze-
daży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta 
wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.

V. ODBIÓR OBIEKTU

1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu 
wpłaty całej należnej kwoty.

2. Organizatorzy Aukcji wydają certyfikat zakupu obiektu 
podpisany przez Karea Gemstone Space.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie 
Karea Gemstone Space. 

4. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, 
zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysoko-
ści 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

5. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z 
przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgod-
ności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu 
jednego roku od wydania obiektu. Organizatorzy Aukcji 
nie ponoszą odpowiedzialności za wady zakupionych 
obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi 
nabywcami na aukcji. Wpłatę za zakupione obiekty 
prosimy przesyłać na konto: 
PKO BP 39 1020 4900 0000 8202 3244 6774.

W tytule prosimy wpisać nazwę i datę aukcji oraz numer 
obiektu. Podmiot prowadzący sprzedaż:  KAREA Gemsto-
ne Space sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w 
Warszawie (00-144), przy Alei Solidarności 93, zarejestro-
wana pod numerem KRS: 0000803922, numer 
NIP:5252801067, numer REGON: 384360181.
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Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:

x� zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu uczestnictwa w 
licytacji organizowanej przez Karea Gemstone Space i Artessia Dom 
Aukcyjny opublikowanego w katalogu aukcyjnym oraz na stronie 
www.karea.pl  i  www.artessia.pl ;

x� zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z 
Regulaminem, w szczególności do zapłacenia za wylicytowane obiekty w 
terminie 7 dni od licytacji;

x�wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach 
realizacji aukcji, przetwarzania płatności za obiekty oraz marketingowych 
przez Organizatorów Aukcji, tj. Karea Gemstone Space sp. z o.o. sp.k. oraz  

Ad-Arte Adam Chełstowski;

x� wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe; w 
przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych Organizatorzy 
Aukcji nie ponoszą odpowiedzialności.

Zlecenie stałe z limitem.
Zlecenie jest poufne. Organizatorzy Aukcji będą reprezentowali 
Klienta podczas licytacji do wysokości podanej kwoty, starając się 
dokonać zakupu w możliwie najniższej kwocie.
W przypadku zaistnienia innych zleceń w tej samej wysokości, 
Organizatorzy Aukcji będą reprezentowali Klienta, którego zlecenie 
zostało złożone wcześniej.

Zlecenie telefoniczne.
Złożenie zlecenia telefonicznego oznacza potwierdzenie przekazania 
oferty w cenie wywoławczej.
Organizatorzy Aukcji  dołożą wszelkich starań, jednak nie ponoszą 
odpowiedzialności za brak możliwości uzyskania połączenia z Klientem.

= / ( & (1 , ( � / , & < 7 $ & - ,

      Zlecenie licytacji z limitem ceny  ……. lub licytacji telefonicznej …….  na aukcji w dniu: …………………………. *
* Zlecenie należy dostarczyć osobiście, mailem (zeskanowany dokument z podpisem) lub pocztą do siedziby Organizatorów Aukcji najpóźniej 24 godziny przed aukcją

Imię i Nazwisko
  

Nazwa firmy lub instytucji
  

Rodzaj i nr dowodu tożsamości Klienta (oraz NIP w przypadku firmy)
 

Miejsce zamieszkania / siedziby
 

Telefon, e – mail

Organizatorzy aukcji mają prawo prosić o podanie danych osobowych oraz o dokument potwierdzający te dane.

maksymalna oferowana kwota (bez premium)
lub licytacja telefonicznaautor, tytułnr kat

nr telefonu czynny podczas licytacji: 

Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku zaistnienia zlecenia w tej samej wysokości:    ………………………………. **
 ** w przypadku zgody proszę wpisać X.

  ………………………, dnia:  ……………… 2020 r.

________________________________                             
 Podpis Klienta                                   
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* - obiekty z ceną rezerwową

** - istnieje możliwość zmiany rozmiaru
       lub długości obiektu,

       info: paluch@karea.pl lub + 48 882 700 336

Opracowanie merytoryczne katalogu:
Karolina Sobolewska - ekspert diamentów, kamieni kolorowych, monet, pereł, wyrobów jubilerskich 
Beata Paluch - ekspert biżuterii dawnej, autor tekstów s. 41, 44
Maria Sturrock - koordynator aukcji i działu przyjęć, katalogowanie obiektów, tłumaczenie tekstów
Julia Majewska - autor tekstów s. 6, 8, 10, 14, 18, 26, 34, 61, 65, 66, 70, 73

OZNACZENIA PRZY OPISIE POZYCJI:
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Z A S A D A  4 C
CARAT– masa karatowa
(masa diamentu jest wyrażona w karatach /ct/; 1,00 ct = 0,2 g, 1,00 ct = 100 
punktów)

COLOR – barwa
Kolory brylantów są oznaczane literami alfabetu od D do Z. Barwę diamentów 
określa się w skali od bezbarwnego do największego nasycenia kolorem żółtym. 
D-E – bezbarwne, F-G – prawie bezbarwne, H – białe , I-J – lekko stonowana 
biel, K-L – stonowana biel, M-Z – stonowany 1, 2, 3, 4.

CLARITY – czystość 
Naturalne diamenty posiadają wewnętrzne inkluzje - wrostki.
LC, FL, IF - najwyższa czystość, tzw. lupowo czysty;  VVS1, VVS2 – bardzo, 
bardzo małe inkluzje; VS1, VS2 - bardzo małe inkluzje; SI1, SI2 – małe inkluzje; 
P1, P2, P3 / I1, I2, I3 – inkluzje, piki widoczne gołym okiem.

CUT – szlif 
Szlif diamentu ma zasadnicze znaczenie dla odbicia światła. Dla szlifu mają 
znaczenie następujące elementy składniowe: proporcje, symetria i polerowanie.
Excellent – doskonała; Very Good – bardzo dobra; Good – dobra; Fair – 
zadowalająca.




