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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Koń, 1936 r.

olej, tektura, 39 × 48 cm
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1936

cena wywoławcza: 14 000 zł
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2
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Koń arabski na pustyni, 1926 r.

olej, tektura, 38 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1926

cena wywoławcza: 18 000 zł
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3
Harry Schultz 
(1874 Elbląg – 1958 Schliersee)

Żaglowce

gwasz, pastel, papier, 70 × 100 cm
sygn. l. d.: Harry Schultz

cena wywoławcza: 3 500 zł ●
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4
Harry Schultz 
(1874 Elbląg – 1958 Schliersee)

Statek na morzu

olej, płótno, 60 × 90,5 cm
sygn. l. d.: Harry Schultz

cena wywoławcza: 4 500 zł ●
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6
Maria Ziomek- 
-Kowalewska 
(1905–1975)

Zima, l. 70. XX w.

olej, płyta, 
39,5 × 35,5 cm 
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 
1 000 zł ●

5
Artysta nieokreślony 

(XX/XXI w.)

Pejzaż nad jeziorem

olej, płótno, 46 × 38 cm
sygn. p. d.: RN

cena wywoławcza: 800 zł
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7
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Scena z polowania

olej, tektura, 17 × 25 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 3 400 zł ●
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9
Jadwiga 
Naimska- 
-Tetmajer 
(1891 Kraków – 
1975 Londyn)

Pejzaż wiejski

olej, płótno 
naklejone na tekturę, 
24,5 × 34 cm
sygn. p. d.: 
J. Tetmajer

cena wywoławcza: 
1 400 zł ●

8
Constant David 
Ludovic Artz 
przypisyw. 
(1871 Paryż – 
1951)

Karmiąca kaczki

olej, deska, 
20,2 × 27 cm

cena wywoławcza: 
1 600 zł ●
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10
Wincenty Łukaszewicz 

(1861 Raków k. Mińska Litewskiego – 
1931 Janów Lubelski)

Portret młodej kobiety z perłami

olej, płótno, 33 × 25,5 cm w św. oprawy
sygn. l. d. i l. g.: W. Łukaszewicz

cena wywoławcza: 4 200 zł

11
Wincenty Łukaszewicz 

(1861 Raków k. Mińska Litewskiego – 
1931 Janów Lubelski)

Portret młodej kobiety w chustce

olej, płótno, 33 × 25,5 cm
sygn. p. g.: W. Łukaszewicz

cena wywoławcza: 4 200 zł
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12
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Portret górala, 1917 r.

akwarela, papier, 15 × 24 cm  
w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d.: A. Setkowicz 1917.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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13
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Portret krakowiaka, 1917 r.

akwarela, papier, 14 × 24,5 cm 
w św. passe-partout
sygn. i dat. l. d.: A. Setkowicz 1917

cena wywoławcza: 2 000 zł
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14
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Łodzie u brzegu, 1988 r.

olej, sklejka, 30,5 × 46 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska

cena wywoławcza: 3 500 zł ●
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15
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Rozewie, 1982 r.

olej, płyta, 38,5 × 49 cm
sygn. l. d.: H. Baranowski
na odwrocie nalepka autorska z datą

cena wywoławcza: 1 400 zł ●
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16
Wacław Żaboklicki (Zaboklicki) 
(1879 Zakrzew – 1959 Warszawa) 

Wzburzone morze, 1935 r.

olej, płótno, 59,5 × 90,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 1935/WZaboklicki

cena wywoławcza: 3 500 zł ●
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17
Wacław Żaboklicki (Zaboklicki) 
(1879 Zakrzew – 1959 Warszawa) 

Wzburzone morze, 1926 r.

olej, tektura, 47 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: WZaboklicki 1926

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
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18
Eugeniusz Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Widok na Długie Pobrzeże

olej, tektura, 34,5 × 25 cm
sygn. l. d.: E. Dzierzencki

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

19
Eugeniusz Dzierzencki 

(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Łódki na plaży

olej, tektura, 22 × 18 cm
sygn. p. d.: E. Dzierzencki

cena wywoławcza: 1 400 zł ●
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20
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żaglówki przy plaży

olej, płótno, 48,5 × 58,5 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
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22
Nikolai Brandt 

(1917 Sankt 
Petersburg – 

1975 tamże)

Bzy

olej, płótno, 
56 × 75 cm

sygn. p. d.: Brandt

cena wywoławcza: 
4 500 zł ●

21
Nikolai Brandt 
(1917 Sankt Petersburg – 
1975 tamże)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 80 × 49,5 cm
sygn. p. d.: Brandt

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
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23
K. Alekseyew 
(XX w.)

Chata w ogrodzie,  
1919 r.

olej, płótno, 50 × 67 cm
sygn. l. d.: K. Alekseyev/1919 g.

cena wywoławcza: 2 500 zł



20 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

24
Eugeniusz Zak 
(1884 Moglino – 1926 Paryż)

Włóczęga

miękki werniks, 15 × 8,5 cm (odcisk)

Praca pochodzi z albumu La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, des-
sins hors-texte par Eugéne Zak wydanej 
w Paryżu w 1929 roku.

cena wywoławcza: 1 100 zł

25
Eugeniusz Zak 

(1884 Moglino – 1926 Paryż)

Szczęśliwa rodzina

miękki werniks, papier, 12 × 13,5 cm (odcisk)

Praca pochodzi z albumu La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins 

hors-texte par Eugéne Zak wydanej w Paryżu 
w 1929 roku przez Galerie Zak. 

 
Reprodukowana: 

Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 

Narodowe w Warszawie 2004, il. 5, str. 221

cena wywoławcza: 1 100 zł
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26
wg Antoon van Dyck 
(1599 Antwerpia – 1641 Londyn)

William Russel Earl of Bedford

grafika pochodzi z pracy The Heads of Illustious 
Persons of Great Britain, wyd. J. & P. Knapton,  
Londyn 1738 r.
miedzioryt, 37 × 23,5 cm (odcisk)
sygn. l. d.: J. Houbraken sculp. Amst,  
śr. d.: In the Collection of the Kon: John Spencer Esqr., 
p. d.: Ant. Van Dyck pinx/Impenfis J. & P. Knapton, 
Londini 1738.

cena wywoławcza: 350 zł

28
wg Michał Anioł Buonarotti 
(1475 Caprese – 1564 Rzym) 

Bitwa pod Cascina

miedzioryt, 23,5 × 37,6 cm 
w św. passe-partout
sygn. l. d.: Michelangelo pinxit,  
p. d.: L. Schiavonetti sculpsit

cena wywoławcza: 600 zł

27
Godfrey Kneller 
(1646–1723)

William Lord Russel

grafika pochodzi z pracy The Heads of Illustious 
Persons of Great Britain, wyd. J. & P. Knapton, 
Londyn 1739 r.
miedzioryt, 36,7 × 24 cm (odcisk)
sygn. l. d.: G. Kneller pinxit, śr. d.: In the Collection of 
His Grace the Duke of Bedford, p. d.: J. Houbraken 
sculpsit Amst/Impenfis J. & P. Knapton Londini 1739.

cena wywoławcza: 350 zł
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31
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Ryby

drzeworyt barwny, papier, 
31,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 150 zł

30
Anna Maślakiewicz- 

-Brzozowska 
(1912–1986)

Gladiola

akwarela, papier, 
31 × 23,5 cm

sygn. p. d.: monogram 
wiązany HM

cena wywoławcza: 100 zł ●

29
Anna Maślakiewicz- 
-Brzozowska 
(1912–1986)

Gladiola

akwarela, papier, 
31 × 22,5 cm
sygn. l. d.: monogram 
wiązany HM
opis. p. d .: mal. szkolne

cena wywoławcza: 100 zł ●
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32
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Owoce

drzeworyt barwny, papier, 
31,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 150 zł

34
Artysta nieokreślony

(XX w.)

Warzywa

drzeworyt barwny,  
papier, 31,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 150 zł

33
Artysta nieokreślony

(XX w.)

Kraby

drzeworyt barwny, papier, 
31,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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36
Graff 

(XIX w.)

Para kochanków

olej, deska, 39,5 × 29,5 cm w św. ramy
sygn. p. d.: GRAFF

cena wywoławcza: 4 400 zł

35
Amy H. Whitaker 
(XIX/XX w.)

Chryzantemy, l. 1899–1900

olej, płótno dublowane, 73,5 × 48 cm 
w św. ramy
sygn. I dat. p. d.: Amy. H. Whita-
ker/1899.1900

cena wywoławcza: 4 400 zł
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37
Henry Foley 
(1848–1876)

Angielskie miasteczko z rzeką 
i katedrą

olej, płótno naklejone na deskę, 
50 × 75,5 cm
sygn. l. d.: H. Feley

cena wywoławcza: 4 500 zł
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39
Artysta nieokreślony 
(1 poł. XIX w.)

Chrystus na krzyżu

olej, blacha, 35,5 × 25 cm

cena wywoławcza: 900 zł

38
Rossing 
(XIX/XX w.)

Popas

olej, płótno, 60 × 45 cm
sygn. l. d.: v Rossing

cena wywoławcza: 1 300 zł
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40
R. Perry 

(XIX/XX w.)

Pejzaż wiejski

olej, płótno, 
40,5 × 56 cm

sygn. l. d.: R. Perry

cena wywoławcza: 
1 300 zł

41
H. W. de Khordt 

(1 poł. XX w.)

Pejzaż 
z pasterzem 

owiec

olej, płótno, 
40,5 × 50,5 cm

sygn. l. d.: H. W. de 
Khordt

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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43
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż z wodospadami

olej, płótno, 78 × 67 cm
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 3 200 zł ●

42
Henryk 

Baranowski 
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 

Gdynia)

Powrót 
z połowu

olej, płótno, 
49 × 68 cm 
w św. ramy
sygn. l. d.: 

H. Baranowski
na odwrocie 

nalepka autorska

cena wywoławcza: 
3 400 zł ●



29AUKCJA VARIA (16) | MALARSTWO

44
Helmut Kaluza 
(1912–1984)

Żaglówki

olej, płótno, 
58,5 × 78,5 cm 
w św. ramy
sygn. l. d.: H Kaluza

cena wywoławcza: 
4 500 zł ●

45
Leo Menes 

(XX w.)

Deszcz – uliczka 
w Manili, 1985 r. 

olej, płótno, 
46 × 61 cm

sygn. l. d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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46
Erich Mercker 
(1891 Zabern – 1973 
Monachium)

Puck

olej, płyta, 99,7 × 120 cm
sygn. p. d.: E. Mercker/Mchn

cena wywoławcza: 6 000 zł ●

48
A. Hertz 
(XIX/XX w.)

Widok na Żuraw w Gdańsku, 
1938 r.

tusz, ołówek, akwarela, papier, 
18 × 25,5 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Hertz 38

cena wywoławcza: 250 zł

47
A. Pawlowski 

(XIX/XX w.)

Długie Pobrzeże, 
l. 30. XX w.

olej, płótno, 41 × 68 cm
sygn. p. d.: A. Pawlowski

cena wywoławcza: 5 500 zł
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49
Bronisława 

Rychter-
Janowska 

(1868 Kraków – 
1953 tamże)

Skały – Capri, 
1929 r.

olej, tektura, 
21,5 × 33,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 
B. RYCHTER-JA-
NOWSKA.1929.

na odwrocie napis: 
„Capri” Cena 40 000

Wystawiany i repro-
dukowany:

Polskie malarki 
o morzu, Centralne 
Muzeum Morskie, 

29 maja-31 sierpnia 
2008 r. Gdańsk, 
Wyd. Centralne 

Muzeum Morskie, 
Gdańsk 2008 r.,  

il. nr 33, s. 57

cena wywoławcza: 
5 000 zł ●

50
Ignacy Pinkas 

(1888 Jasło – 1935 
Kraków)

Widok  
na Kolumnę 

Zygmunta 
w Warszawie, 

1928 r.

olej, tektura, 
21,5 × 26,5 cm

sygn. p. g.: I. Pinkas
na odwrocie 

odręczna sygnatura 
wraz z datą

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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51
Konstanty Szewczenko 
(1910 Warszawa– 1991 tamże)

Wozak

olej, płótno, 52 × 62 cm 
sygn. p. d.: K. Szewczenko

cena wywoławcza: 3 800 zł ●





52
Zygmunt Rozwadowski 
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Scena w chutorze

olej, płótno, 62 × 99 cm
sygn. l. d.: Z. Rozwadowski

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
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53
Leszek Stańko 
(1924 Sosnowiec – 2010 Katowice)

Zakopane, 1977 r.

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: LESZEK STAŃKO/
ZAKOPANE 1977 R. 

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
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54
Leszek Stańko 
(1924 Sosnowiec – 2010 Katowice)

Palenica, 1976 r.

olej, tektura, 24,5 × 34,5 cm 
w św. passe-partout
sygn. i dat. p. d.: LESZEK STAŃKO/
PALENICA 11 VIII 76 R ŚRODA 

cena wywoławcza: 2 600 zł ●
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56
Walery Szadon 

(XX w.)

Mostek

olej, płótno, 
30 × 40 cm

opis. na odwrocie

cena wywoławcza: 
1 300 zł

55
F. W. Kozłow 
(XX w.)

Buchara – pejzaż z meczetem

olej, płótno, 35,5 × 23 cm
opis. na odwrocie

cena wywoławcza: 1 200 zł
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57
F. W. Kozłow 

(XX w.)

Buchara w Uzbekistanie, 
l. 80. XX w.

olej, płótno, 33,5 × 20,5 cm
opis. na odwrocie

cena wywoławcza: 1 200 zł

58
M. Vitalta 
(XX w.)

Pejzaż 
śródziemnomorski

olej, płyta, 33 × 41 cm 
sygn. p. d.: M. Vitalta

cena wywoławcza: 1 500 zł
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59
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Anioł

olej, płótno naklejone na płytę, 
29,5 × 22 cm w św. oprawy
sygn. p. d.: R. STRYJEC 

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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60
Zdzisław Lachur 
(1920 Zagórz – 2007 Warszawa)

Ognisty koń

tempera, płyta, 69 × 49 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł ●



40 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

62
Sylwia Tarkowska-

Włodarska 
(ur. 1955 r.)

Dziewczynka 
z lalkami, ok. 1978 r.

olej, płótno, 
34,5 × 45,5 cm

sygn. p. d.: Sylwia TW

cena wywoławcza: 
1 800 zł

61
Andrzej Kuznecov 
(XX w.)

Zachód słońca 
w Rydze, 1989 r.

akwarela, papier, 
23 × 33,5 cm 
w św. passe-partout
sygn. l. d.: A. Kuznecov

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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63
Mojżesz Kisling 

(1891 Kraków – 1953 
Sanary-sur-Mer)

Pejzaż

litografia barwna, 
46 × 56,5 cm (odcisk)

sygn. na kamieniu 
p. d.: Kisling 

numeracja odbitki 
ołówkiem l. d.: 28/150

oraz p. d.: sucha pie-
częć ATELIER/KISLING 

wraz z dopisanym 
ręcznie: Jean Kisling 

(syn artysty)

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●

64
Max Vogel 
(XIX/XX w.)

Dzieci i fauny

olej, płótno, 55 × 120 cm
sygn. p. d.: (...) Max Vogel/E. 18 (...)

cena wywoławcza: 2 000 zł
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66
Błażej Iwanowski 

(1889 Jabłonna – 1966 Warszawa)

Salon, 1929 r.

olej, płótno, 89 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.: Błażej Iwanowski 1929. 

cena wywoławcza: 4 500 zł ●

65
Franciszek Sunderland 
(1 poł. XX w.)

Ulica Piwna w Warszawie

akwarela, papier naklejony na deskę, 
49,5 × 34 cm
sygn. p. d.: FRANCISZEK SUNDERLAND

cena wywoławcza: 1 100 zł
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67
Juliusz Kossak 

(1824 Nowy Wiśnicz 
– 1899 Kraków)

Stanisław 
Tondos 

(1854–1917)

Panorama 
Krakowa

litografia 
barwna, papier, 
20,5 × 28 cm 

w św. passe-partout
sygn. p. d.: JK 

oraz monogram 
wiązany ST

cena wywoławcza: 
300 zł

68
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 
1899 Kraków)

Stanisław Tondos 
(1854–1917)

Szkoła Sztuk 
Pięknych 
w Krakowie, 1886 r.

litografia barwna, papier, 
21 × 28,5 cm  
w św. passe-partout
sygn. p. d.: JK oraz 
monogram wiązany ST
Praca pochodzi z teki 
„Klejnoty miasta Krako-
wa” wydanej w Krakowie 
w 1886 roku przez 
Drukarnię Związkową, 
nakładem J. Kutrzeby 
i J. Murczyńskiego.  

cena wywoławcza: 
300 zł
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70 
Henryk 

Baranowski 
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 

Gdynia)

Pejzaż z drogą

olej, płyta, 
50 × 70 cm 
sygn. p. d.: 

H. Baranowski

cena wywoławcza: 
3 800 zł ●

69
Artysta 
nieokreślony 
(1 poł. XX w.)

Kwiaciarki

olej, płótno, 
46 × 66 cm
sygn. p. d: HRI

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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71
Jerzy Potrzebowski 
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Meksykanin na targu

olej, tektura, 35 × 48 cm
sygn. l. d.: J. Potrzebowski

cena wywoławcza: 2 500 zł ●
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72
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Upalny dzień nad morzem

olej, płótno, 63 × 87,5 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz
na odwrocie nalepka z wystawy zbiorowej 
z autorskim tytułem obrazu

cena wywoławcza: 15 000 zł
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73
Artysta nieokreślony 
(XIX/XX w.)

Pejzaż z jeziorem

olej, płótno, 58 × 78 cm
sygn. l. d.: E. Wi… (nieczytelnie)

cena wywoławcza: 3 800 zł
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75 
Jan Gasiński 

(1903 Wólka 
Grodziska – 1967 

Gdynia)

Pejzaż 
z jeziorem

olej, tektura, 
25,5 × 29 cm 

w św. passe-partout
sygn. p. d.: 

JGasiński

cena wywoławcza: 
800 zł ●

74
Jan Gasiński 
(1903 Wólka 
Grodziska – 
1967 Gdynia)

Skalisty brzeg

olej, tektura, 
26,5 × 37 cm
sygn. p. d.: 
JGasiński

cena wywoławcza: 
500 zł ●
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76
Peter Pulm 
(1882 Düsseldorf – 1960 tamże)

Bretonki na plaży

olej, płótno, 92 × 120,5 cm
sygn. p. d.: Peter Pulm Ddf.

cena wywoławcza: 4 500 zł ●
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77
Artysta nieokreślony 
(XIX/XX w.)

Pancernik wieżowy w porcie, 
l. ok. 1890–1910

olej, płótno, 56 × 96,5 cm w św. ramy
sygn. p. d.: HP. K… (nieczytelnie)

cena wywoławcza: 13 000 zł







52 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

78
Richard Riemerschmidt 
(1868 Monachium – 1957 tamże)

Pejzaż ze stawem

olej, płótno, 65 × 92 cm
sygn. p. d.: monogram wiązany RR

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
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80
Bencion (Benn) Rabinowicz 

(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 81 × 54,5 cm
sygn. p. d.: Benn

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

79
Artysta nieokreślony 

(XX w.)

Villa Marcua Roma, 1963 r.

akwarela, papier, 70 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: nieczytelnie/Roma Villa 

Marcua 1963

cena wywoławcza: 2 500 zł
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81
Leszek Stańko 
(1924 Sosnowiec – 
2010 Katowice)

Zima, 1968 r.

olej, płótno,  
50,5 × 70,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 
LESZEK STAŃKO/ 
1968 R. 

cena wywoławcza:  
5 000 zł ●

82
Michał Gorstkin-

-Wywiórski 
(1861 Warszawa – 

1926 Berlin)

Zimowy pejzaż 
z chatą

olej, płyta, 
47 × 61,5 cm 

w św. ramy
sygn. l. d.: 

M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 
21 000 zł
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83
Roman 

Bratkowski 
(1869 Lwów – 

1954 Wieliczka)

Widok z Plant 
na Basztę 

Sandomierską

pastel, gwasz, 
papier, 

25,5 × 37 cm
sygn. p. d.: 

Bratkowski 10 
(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 
800 zł ●

84
Bronisław 
Jamontt 
(1886–1957)

Pejzaż 
z wiatrakiem

pastel, 
ołówek, papier, 
16,5 × 28,5 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d.: 
Br Jamontt

cena wywoławcza: 
400 zł ●
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85
Henryk Berlewi 
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Akt, 1922 r.

litografia, papier, 61 × 50 cm 
sygn. i dat. na płycie u dołu: 
H. BERLEWI. 1922. 
na odwrocie owalna pieczęć: Etude 
CHAPELLE PERRIN PROMATIN| 
VERSAILLES|ATELIER BERLEWI

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
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86
Juliusz Studnicki 

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Postaci z żabą

tusz, akwa-
rela, papier, 

19,6 × 27,6 cm

Wystawiony i repro-
dukowany w kat. 
wystawy Juliusz 

Studnicki, Krystyna 
Łada-Studnicka. 

Malarstwo i rysunek 
z kolekcji Sopockiego 

Domu Aukcyjnego, 
PGS Sopot, 2010 r., 

s. 41

cena wywoławcza: 
1 100 zł ●

87
Juliusz Studnicki 

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Biskupi na 
koniach 

tusz, akwarela, pa-
pier, 20,5 × 29 cm

Wystawiony i repro-
dukowany w kat. 
wystawy Juliusz 

Studnicki, Krystyna 
Łada-Studnicka. 

Malarstwo i rysunek 
z kolekcji Sopockiego 

Domu Aukcyjnego, 
PGS Sopot, 2010 r., 

s. 29

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●
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90
Roman Cieślewicz 
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Salto Mortale, 1956 r.

plakat filmowy; offset, papier, 57,5 × 85 cm
sygn. i dat. p. d.: Cieślewicz 56
stan zachowania naddarcia bocznych krawędzi

cena wywoławcza: 500 zł ●

89
Marian Stachurski 
(1931 Lazy – 1980)

Spalony las, 1972 r.

plakat filmowy; offset, papier, 63 × 57 cm
sygn. p. śr.: Stachurski
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 400 zł ●

88
Andrzej Krajewski 
(ur. 1933 Poznań)

Posag księżniczki Ralu, 1972 r.

plakat filmowy; offset, papier, 80 × 56 cm
sygn. i dat. p. d.: Andrzej Krajewski 72
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 300 zł
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91
Zdzisław Osakowski 
(1932 Łotoszyny – 1991)

Chroń oczy, 1968 r.

plakat BHP; offset, papier, 67 × 47 cm
sygn. p. d.: Zdzisław Osakowski
stan zachowania lekkie naddarcie narożnika

cena wywoławcza: 180 zł ●

92
Robert Sobczyński 
(ur. 1932 r.)

Nie zaśmiecaj pomieszczeń pracy, 1961 r.

plakat BHP; offset, papier, 67 × 47,5 cm
sygn. i dat. p. śr.: R. Sobczyński 61
stan zachowania lekkie oddarcie narożnika 

cena wywoławcza: 140 zł

93
Władysław Przystański 
(ur. 1931 r.)

Używaj izolowanych narzędzi, 1976 r.

plakat BHP; offset, papier, 68,5 × 47,5 cm
sygn. p. d.: Przystański
stan zachowania lekkie naddarcie narożnika

cena wywoławcza: 140 zł

94
Wiktor Górka 
(1922–2004)

Poznaj, zapamiętaj, stosuj zasady BHP, 1966 r.

plakat BHP; offset, papier, 67 × 48 cm
sygn. i dat. p. g,: W. Górka 66
stan zachowania oddarty narożnik

cena wywoławcza: 140 zł ●
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97
Bransoletka złota z szafirami
współczesna

pr. 0,585, m. 9,60 g
20 szt. szafirów, łącznie 25 ct, 
barwa ciemna

cena wywoławcza: 5 700 zł

96
Pierścionek z brylantami

pr. 14 k, m. 3,38 g
brylanty łącznie 0,80 ct, VS/I-J

cena wywoławcza: 4 600 zł

95
Pierścionek z brylantami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 4,32 g
brylanty łącznie ok. 0,32 ct, VS/H-I-J

cena wywoławcza: 3 000 zł
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98
Bransoleta 
współczesna

złoto pr. 0,585, 
m. 21 g, szafiry; 

dł. 21 cm

cena wywoławcza: 
4 200 zł

99
Sygnet z herbem Kościesza
XX w.

złoto pr. 3, m. 11,06 g
herb ryty w agacie

cena wywoławcza: 3 200 zł
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100 
Kolczyki z rubinami

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,375 (oprawa) i pr. 0,500 
(zapięcia), m. 8,01 g

28 szt. rubinów łącznie ok. 1,60 ct

cena wywoławcza: 2 400 zł

101
Kolczyki
Francja, pocz. XX w

złoto pr. 18 k, m. 1,50 g
brylanty łącznie ok. 0,16 ct, 
P1/K-L, stary szlif

cena wywoławcza: 1 200 zł



63AUKCJA VARIA (16) | BIŻUTERIA

103 
Broszka w formie gołębicy

pocz. XX w.

metal pozłacany (oprawa kamieni 
w srebrze), m. 4,51 g

29 szt. diamentów ok. 0,80 ct,  
P1-P2/I-J, rozety

14 szt. rubinów łącznie ok. 0,80 ct
2 szt. szmaragdów

cena wywoławcza: 2 800 zł

104
Pierścionek
poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 3,59 g
24 szt. brylantów łącznie ok. 0,70 ct, 
SI/H
rubin ok. 0,25 ct

cena wywoławcza: 3 600 zł

102
Kolczyki z diamentami 
i rubinami
w stylu art déco, poł. XX w.

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni 
w srebrze), m. 7,76 g
62 szt. diamentów łącznie ok. 0,60 ct, 
P1-P2/I-J, szlif ósemkowy
12 szt. rubinów łącznie ok. 0,85 ct

cena wywoławcza: 3 600 zł
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106
Naszyjnik

koral naturalny, szlif gładki,  
m. 65 g; dł. ok. 70 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

107
Naszyjnik

koral naturalny, szlif gładki, 
m. 25 g; dł. 44 cm

cena wywoławcza: 900 zł

105
Naszyjnik

koral naturalny, szlif gładki, 
m. 20 g; dł. 45 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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109
Broszka
1 poł. XX w.

prawdop. kość, srebro pr. 0,935 g; 
dekoracja w postaci wizerunku 
eleganckiej pary; szer. 4,6 cm

cena wywoławcza: 150 zł

108
Wisior z kameą

współczesny

złoto pr. 3, m. 15 g, muszla;  
obróżka śr. ok. 12 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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112
Pierścionek z brylantami
współczesny

złoto pr. 0,750, m. 8,54 g
5 szt. brylantów łącznie 1,75 ct, VS/H

cena wywoławcza: 16 000 zł

111
Pierścionek z brylantem
współczesny

złoto pr. 0,750, m. 2,87 g
brylant 0,45 ct, VS/H

cena wywoławcza: 5 000 zł

110
Pierścionek z diamentem
współczesny

platyna, m. 6,26 g
diament ok. 1,01 ct, SI1/I-J, szlif 
szmaragdowy, podwójna obrączka

cena wywoławcza: 15 000 zł
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114
Broszka z białego złota 
z brylantami
XX w.

pr. 0,585, m. 4,61g
brylanty łącznie 0,70 ct, VS/H

cena wywoławcza: 5 400 zł

115
Pierścionek z brylantem

współczesny

złoto pr. 0,585, m. 2,89 g
brylant ok. 0,26 ct, P2/H

cena wywoławcza: 1 300 zł

113
Broszka

współczesna

złoto pr. 0,750, m. 11,40 g
8 szt. diamentów w szlifie brylantowym, 

25 szt. w szlifie uproszczonym, 1 szt. 
ok. 0,25 ct, 7 szt. łącznie ok. 0,74 ct, 

25 szt. łącznie ok. 0,25 ct, VS-SI-P/H-J; 
dł. 4,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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118
Obrączka z motywem serca
współczesna

platyna pr. 0,950, m. 15,40 g
diament w szlifie fantazyjnym ok. 0,70 ct, 
P1/S-Z oraz 22 szt. diamentów  
łącznie ok. 0,11 ct

cena wywoławcza: 6 000 zł

117
Zawieszka z brylantami

2 poł. XX w.

złoto dwubarwne pr. 0,585, m. 4,41 g 
55 szt. brylantów łącznie ok. 1,00 ct, 

P1/H; dł. 2,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

116
Kolczyki
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 5,85 g
58 szt. brylantów, łącznie ok. 1,20 ct, 
SI-P1/M-N
2 szt. szafirów, łącznie ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł
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119
Broszka w kształcie ptaszka
2 poł. XX w.

metal, emalia, cyrkonie; dł. 3 cm

cena wywoławcza: 60 zł

121
Pierścionek z brylantami
XX w.

złoto pr. 0,585, m. 8,46 g
brylant centralny 1,30 ct, P2/L-M  
oraz 18 brylancików łącznie 0,22 ct, VS/I-J

cena wywoławcza: 9 000 zł

120
Kolczyki

współczesne

złoto pr. 14 k, m. 0,84 g
brylanty łącznie ok. 0,68 ct, SI/H

cena wywoławcza: 7 800 zł
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123
Pierścionek
współczesny

złoto pr. 0,585, m. 5,38 g
diamenty ośmiokanty łącznie ok. 0,10 ct, 
SI/I-J, perła

cena wywoławcza: 1 400 zł

122 
Naszyjnik

perły hodowane Akoya, 104 szt.,  
zapięcie złoto 14 k, brylanciki; dł. 93 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł



71AUKCJA VARIA (16) | BIŻUTERIA

124
Wisiorek
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, łańcuszek, m. 3,18 g
diamenty ośmiokanty łącznie  
ok. 0,15 ct, SI/I-J
perełka biała 

cena wywoławcza: 1600 zł

125
Broszka
l. 20–30. XX w.

pr. 0,585, m. 2,86 g
brylant centralny ok. 0,19 ct, rauty, 
rozety

cena wywoławcza: 3 000 zł
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128
Obrączka z rubinami
2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,16 g
5 szt. diamentów łącznie ok. 0,15 ct, 
SI/K-L
6 szt. rubinów łącznie ok. 0,22 ct

cena wywoławcza: 1 200 zł

127
Pierścionek z brylantami

Lüth Bijoux, współczesny

złoto pr. 0,750, m. 14,85 g
10 szt. diamentów łącznie ok. 0,30 ct, 

VS-SI/I-J, nowy szlif brylantowy
kamień centralny prawdop. akwamaryn, 

kaboszon 

cena wywoławcza: 4 000 zł

126
Zapinka
pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, platyna 
pr. 0,950, m. 8,34 g
59 szt. rozet diamentowych łącznie 
ok. 0,50 ct, SI/I-J 
27 rubinów naturalnych łącznie 
ok. 0,40 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł



73AUKCJA VARIA (16) | BIŻUTERIA

130
Wisiorek z ametystem 
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 3,07 g
brylant ok. 0,012 ct, P1/I-J
ametyst ok. 1,60 ct

cena wywoławcza: 600 zł

131
Bransoletka z granatami

1 poł. XX w.

granaty, metal, m. 35 g;  
szer. 1,3 cm, 2 wgniecenia  

od wewnętrznej strony bransolety

cena wywoławcza: 1 200 zł

129
Sygnet z niebieskim topazem

Lüth Bijoux, współczesny

złoto pr. 0,750, m. 17,68 g
topaz ok. 9,50 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł
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132
Biżuteria artystyczna – pierścionek 
l. 70. XX w.

srebro pr. 3, bursztyn, sygn. TH, m. 20 g; 
wys. 3,2 cm

cena wywoławcza: 250 zł

133
Biżuteria artystyczna – wisior 
i bransoleta
Maria i Paweł Fietkiewiczowie, 
l. 70. XX w.

srebro pr. 3, bursztyny kaboszony, 
m. 95 g; wisior dł. łańcuszka 78 cm

cena wywoławcza: 950 zł 
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136
Wisior z bursztynu

bursztyn, metal pozłacany, m. 80 g, 
dekoracja w postaci rzeźbionego kolibra 

i kwiatów; dł. ok. 9,3 cm (bez zawieszki)

cena wywoławcza: 1 500 zł

134
Biżuteria artystyczna – pierścionek 

l. 70. XX w.

srebro pr. 3, bursztyn, sygn. TH, m. 20 g; 
wys. 4,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

135
Biżuteria artystyczna – pierścionek 
l. 70. XX w.

srebro pr. 3, bursztyny, sygn. SP, m. 25 g; 
wys. 6,2 cm

cena wywoławcza: 250 zł



76 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

137
Komplet 5 zegarków
Delbana, Szwajcaria, l. 60–70. XX w.

metal, mechanizm manualny; śr. tarczy 
ok. 2,5 cm, paski skórzane, nowe; 
stan idealny

cena wywoławcza: 2 800 zł
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138
Talerz z herbem Elbląga
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, po l. 1930–1944

glina kadyńska, kobalt; na spodzie znak 
wytwórni; śr. 27,4 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

139
Talerz z dekoracyjnymi 

łańcuchami
Hans Haffenrichter, Królewska Wytwórnia 

Majoliki w Kadynach, 1937 r.

glina kadyńska, kobalt; na spodzie znak 
wytwórni; śr. 35 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

140
Wazon
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1927–1937

glina kadyńska, malowana podszkliwnie 
pigmentem kobaltowym, złocony, na 
spodzie znak wytwórni; wys. 30 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
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144
Dzban
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1903–1907

glina kadyńska, dekoracja reliefowa 
w postaci orła pruskiego i napisu 
CADINEN; sygn. odciskiem na brzuścu; 
wys. 40,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

143
Popielniczka 
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 30. XX w.

glina kadyńska; dekoracja 
w postaci herbu Automobil 
Club Westpreussen;  
na spodzie znak wytwórni; 
śr. 20,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

142
Popielniczka 
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 30. XX w.

glina kadyńska, złocenia; dekoracja 
w postaci monogram FR (Fredericus Rex) 
pod koroną; na spodzie znak wytwórni; 
śr. 16,2 cm

cena wywoławcza: 500 zł

145
Wazonik

Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 
1903 r.

glina kadyńska, dekoracja reliefowa w postaci 
orła pruskiego i napisu CADINEN; na spodzie 

znak wytwórni; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

141
Popielniczka z monogramem SF 
(Schichau Fabrik)
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1903–1907

glina kadyńska, kobalt; na spodzie znak 
wytwórni; śr. 20,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł
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148
Waza
Miśnia, XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia, pokrywa zwieńczona 
figurką putta z rogiem obfitości; 
wym. 30 × 42 × 28 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

147
Filiżanka

Miśnia, l. 1924–1934

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
wys. filiżanki 8 cm

cena wywoławcza: 250 zł

146
Filiżanka
Miśnia, l. 1817–1824

porcelana biała, malatury naszkliwne, 
dekoracja kwiatowa; wys. filiżanki 9 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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150
Musztardniczka
Miśnia, XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia, 
dekoracja w postaci zielonych smoków 
i kwiatu róży; wys. 10 cm

cena wywoławcza: 350 zł

151
Filiżanka

XIX w.

porcelana, złocenia; wys. filiżanki 9 cm

cena wywoławcza: 550 zł

149 
Filiżanka do mokki

Kaiser, 2 poł. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
wys. filiżanki 5,5 cm

cena wywoławcza: 80 zł
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153
Figurka ptaszka

Gerold Porzellan Bavaria, l. 1961–1989

porcelana; wys. 13 cm

cena wywoławcza: 250 zł

154
Figurka sikorki
proj. Fritz Heidenreich, Rosenthal, 
l. 1937–1940

porcelana; wys. 13 cm

cena wywoławcza: 550 zł

152
Figurka ptaszka
Beswick, 1 poł. XX w.

fajans szkliwiony; wys. 5,8 cm

cena wywoławcza: 250 zł



83AUKCJA VARIA (16) | CERAMIKA

155
Figurka koguta

Miśnia, XX w.

porcelana; wys. 9 cm

cena wywoławcza: 600 zł

156
Figurka Faun z papugą
Royal Copenhagen, 1948 r.

porcelana, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 19 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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159
Kufel
Johann Andreas Marx (l. 1716–1770), 
Norymberga

fajans, cyna; malowany kobaltem; 
wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

158
Kufel 

XVIII w. 

fajans, cyna; dekoracja malowana 
kobaltem; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 900 zł

157
Kufel 
połud. Niemcy, XVIII w.

fajans, cyna; dekoracja malowana 
kobaltem; wys. 21 cm; ubytki szkliwa

cena wywoławcza: 700 zł
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161
Kufel
Niemcy, XVIII w.

fajans, cyna; malowany podszkliwnie; 
na pokrywce grawerunek inicjałów AL; 
wys. 25 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

162
Dzban 

2 poł. XIX w.

kamionka, kobalt, dekoracja reliefowa; 
wys. 32 cm

cena wywoławcza: 300 zł

160
Kufel

Niemcy, XVIII w.

fajans, cyna; malowany barwnie 
podszkliwnie; wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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165
Lampa naftowa
1 poł. XX w.

majolika, mosiądz, szkło; wys. 52 cm, 
śr. klosza 23,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

164
Kufel

pocz. XX w.

fajans, cyna; dekoracja w postaci panora-
my Gdańska; wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

163
Komplet toaletowy
Villeroy & Boch, Mettlach, l. 1874–1909

fajans szkliwiony, dekoracja kobaltowa; 
wys. dzbana 30 cm, śr. misy 41 cm; 
niewielkie ubytki

cena wywoławcza: 600 zł
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167
Wazon
Chiny, XX w.

porcelana malowana naszkliwnie; 
dekoracja w postaci Azjatki na tle pejzażu 
i inskrypcji, na spodzie znak; wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

168
Talerze śniadaniowe

pocz. XX w.

3 sztuki; porcelana, złocenia; 
śr. 18,7 cm; sygn. na spodzie

cena wywoławcza: 100 zł

166
Pojemnik na pędzle

Chiny, XX w.

porcelana malowana naszkliwnie;  
dekoracja figuralna w pejzażu; złocenia przy 

krawędzi wylewu przetarte; wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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170
Figurka bażanta
proj. H. Jędrasiak, 1959 r.; 
Ćmielów, edycja współczesna

porcelana; dł. 20 cm

cena wywoławcza: 200 zł

169
Figurka indyka

proj. Mieczysław Naruszewicz, Ćmielów, 
l. 60. XX w.

porcelana, sygn. na spodzie; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł
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173
Figurka byka

proj. Wincenty Potacki, 1962 r., 
Ćmielów, edycja współczesna

porcelana; dł. 31,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

171
Figurka słonia

proj. Hanna Orthwein, l. 60. XX w.

porcelana; wys. 9 cm

cena wywoławcza: 250 zł

172
Figurka mamuta
proj. L. Tomaszewski, 1959 r.; Ćmielów, 
edycja współczesna

porcelana; wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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174
Figurka żubra
proj. M. Naruszewicz, 1957 r., Ćmielów, 
edycja współczesna

porcelana; dł. 17 cm

cena wywoławcza: 500 zł

175
Figurka bawołu afrykańskiego
proj. H. Jędrasiak, 1958 r.; Ćmielów, 
edycja współczesna

porcelana; dł. 17 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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178
Figurka antylopy gnu

proj. H. Jędrasiak, 1958 r.; Ćmielów, 
edycja współczesna

porcelana; dł. 20 cm

cena wywoławcza: 350 zł

176
Talerz
Koło, l. 60. XX w.

fajans, szkliwo naciekowe, 
sygn. KOŁO/19; śr. 19 cm

cena wywoławcza: 250 zł

177
Talerz 

Steatyt, l. 60. XX w.

porcelana; śr. 22,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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180
Filiżanka

Miśnia, Marcollini l. 1774–1813

porcelana, złocenia; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 300 zł

179
Filiżanka
Miśnia, Marcollini l. 1774–1813

porcelana, złocenia; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 300 zł

181
Zestaw na biurko
Miśnia, l. 1957–1972

w zestawie: taca, 2 kałamarze, suszka, 
pojemnik; porcelana biała szkliwiona, 
malatury naszkliwne, złocenia, znak 
wytwórni na spodzie; wym. tacy 
43 × 27,3 cm

cena wywoławcza: 3 300 zł
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183
Cukiernica
Giesche, Katowice, l. 1935–1945

porcelana biała szkliwiona; wys. 10,6 cm

cena wywoławcza: 50 zł 184
Wazon

Miśnia, XX w.

porcelana, złocenia; wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

182 
Zestaw do konfitur

Volkstedt, po 1930 r.

w zestawie: miseczka 
i 6 talerzyków; porcelana 

biała, dekoracja naszkliwna 
w postaci czerwonych kwiatków 

i szarych liści, złocenia; 
śr. 15,5 cm i 9 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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187
Serwis obiadowy
Berlin, pocz. XX w.

w zestawie 50 części: 12 talerzy obiadowych śr. 23,7 cm,
12 talerzy głębokich śr. 24 cm,
11 talerzy śniadaniowych śr. 20,2 cm,
12 talerzyków do ciasta śr. 16,5 cm,
3 półmiski dł. 43, 35,5 i 24,5 cm;
porcelana, złocenia, dekoracja tłoczoną bordiurą; na spodzie znak wytwórni

cena wywoławcza: 8 000 zł

186
Puzdro

Limoges, 2 poł. XX w.

porcelana, kobalt, złocenia; śr. 13 cm

cena wywoławcza: 250 zł

185
Muzykująca para
Royal Dux, l. 1960–1978

porcelana, złocenia; wys. po 22 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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188
Talerz ze sceną parkową
ok. 1900 r.

fajans malowany; sygn. l. d.: Mayel (?); 
śr. 29,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

190
Serwis obiadowy
Ćmielów, l. 30–40. XX w.

w zestawie 24 części: waza do zupy, 4 różnej wielkości 
półmiski środka stołu (największy dł. 43 cm), sosjerka, 
solniczka, 6 talerzy obiadowych śr. 24 cm, 6 talerzy głębokich 
śr. 24,2 cm, 5 talerzyków 20,3 cm; porcelana, złocenia

cena wywoławcza: 800 zł

189
Talerz reliefowy

Friedrich A. Schumann, Berlin, 
l. 1851–1869

porcelana szkliwiona; śr. 29 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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191
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 120 zł

192
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 100 zł

193
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 100 zł

194
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 80 zł

195
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 80 zł

196
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 100 zł
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197
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 100 zł

198
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 120 zł

199
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 120 zł

200
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 120 zł

201
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 80 zł

202
Płytka ceramiczna
Miśnia, ok. 1905 r.

ceramika szkliwiona; zawieszka, 
15,2 × 15,2 cm

cena wywoławcza: 80 zł
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205
Para filiżanek
Rosenthal, l. 30. XX w.

wzór Donatello; porcelana, dekoracja 
w postaci fioletowej bordiury; 
wys. filiżanki 4,8 cm

cena wywoławcza: 150 zł

204
Pojemnik

proj. Ivan Rabuzin, Rosenthal, 
l. 60–70. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne; 
wys. 8,2 cm, śr. 9,4 cm

cena wywoławcza: 150 zł

203
Para filiżanek do mokki
Rosenthal, l. 50–60. XX w.

porcelana, złocenia; wys. filiżanki 5,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł
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206
Figura pary kaczek
pocz. XX w. 

kamionka, szkliwo czarne; wys. 20,5 cm, 
wym. podstawy 21,5 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł



100 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

2
0

7
Se

rw
is

 o
bi

ad
ow

y
Co

st
a,

 W
ło

ch
y,

 p
oł

. X
X 

w
.

m
aj

ol
ik

a,
 s

yg
n.

 n
a 

sp
od

zi
e;

 w
 k

om
pl

ec
ie

 
10

6 
cz

ęś
ci

:
1 

du
ży

 p
ół

m
is

ek
 w

sp
ar

ty
 n

a 
dw

óc
h 

pe
łn

op
la

-
st

yc
zn

yc
h 

fig
ur

ac
h 

pe
rli

cz
ek

2 
ko

sz
e 

z 
ok

rą
gł

ym
i p

od
st

aw
am

i u
tw

or
zo

ne
 

z 
pe

łn
op

la
st

yc
zn

yc
h 

sz
pa

ra
gó

w
 i 

kr
ew

et
ek

4 
w

az
y 

ró
żn

ej
 w

ie
lk

oś
ci

 z
 p

ok
ry

w
am

i z
 p

eł
no

-
pl

as
ty

cz
ny

m
i g

oł
ęb

ia
m

i, 
cy

tr
yn

am
i i

 ja
jk

am
i

2 
w

ys
ok

ie
 o

be
lis

ki
 z

e 
sz

pa
ra

gó
w

3 
ta

ce
5 

pó
łm

is
kó

w
3 

m
is

ec
zk

i
2 

fla
ko

ny
 n

a 
kw

ia
ty

12
 ta

le
rz

y 
ob

ia
do

w
yc

h 
z 

m
ie

js
ce

m
 n

a 
so

s
24

 ta
le

rz
e 

gł
ęb

ok
ie

24
 ta

le
rz

e 
pł

as
ki

e
24

 ta
le

rz
yk

i n
a 

pr
zy

st
aw

ki
 

N
ie

zw
yk

le
 d

ek
or

ac
yj

ny
 s

er
w

is
 z

 b
og

at
ą 

de
ko

ra
cj

ą 
pl

as
ty

cz
ną

 i 
m

al
ow

an
ą.

 M
ot

yw
em

 
pr

ze
w

od
ni

m
 s

ą 
sz

pa
ra

gi
, k

tó
ry

m
i o

zd
ob

io
ne

 
są

 w
sz

ys
tk

ie
 n

ac
zy

ni
a.

ce
na

 w
yw

oł
aw

cz
a:

 2
5

 0
0

0
 z

ł



101AUKCJA VARIA (16) | CERAMIKA



102 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

210
Kieliszki do aperitifu
k. XIX w.

szkło kryształowe, trawione; 
wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

209
Karafka na tacce

1860 r.

szkło bezbarwne, malowane farbami 
emaliowymi, złocenia; wys. karafki 20,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

208
Karafka
St. Louis, 1900 r.

szkło trawione, złocenia; wys. 20 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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212
Karafka
Baccarat (?), Francja, 1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, szlifowane; 
wys. 29 cm

cena wywoławcza: 350 zł

213 
Zestaw do likieru

XIX/XX w.

W zestawie: taca, 2 karafki, 
5 kieliszków; szkło zielone 

i bezbarwne, dekoracja trawiona; 
wys. karafki 20 cm, wym. tacy 

31 × 31 cm

cena wywoławcza: 700 zł

211
Karafka

Baccarat (?), Francja, 1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, szlifowane; 
wys. 29 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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216
Wazon Soffiato
Murano, l. 30. XX w.

szkło bursztynowe; wys. 26 cm

cena wywoławcza: 400 zł

215
Wazonik

Lauscha, Turyngia, 
l. 80. XX w.

szkło błękitne i bezbarwne; 
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 150 zł

214
Kieliszki do wina
pocz. XX w.

w zestawie 4 sztuki; szkło zielone; 
wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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218
Zestaw do wina
Venini, l. 70. XX w.

w zestawie: karafka, dzbanek i 6 kieliszków; 
szkło żółtawo-zielone; wys. karafki 37 cm, 
wys. dzbanka 25,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

217
Zestaw do likieru
Daum Frères, Nancy, l. 30. XX w.

w zestawie: tacka śr. 25,7 cm, karafka 
wys. 19,5 cm, 6 kieliszków wys. 5 cm; 
szkło dymne, sygn. DAUM-NANCY

cena wywoławcza: 1 500 zł
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221
Wazonik
Bohemia, 1 ćw. XX w.

szkło bezbarwne powlekane od wewnątrz 
warstwą szkła opalizującego, podma-
lowane żółtym proszkiem szklanym, 
malowane farbą fioletową; dekoracja 
w postaci pejzażu; wys. 12 cm

cena wywoławcza: 400 zł

220
Figurka wróbla

Rene Lalique, Francja, 2 poł. XX w. 

szkło bezbarwne satynowane; sygn.  
na spodzie Lalique France; wys. 8 cm

cena wywoławcza: 400 zł

219
Misa
Louis Comfort Tiffany, Nowy Jork, 
l. 1913–1920

szkło jasnozielone iryzujące favrile; sygn. 
grawerowana na spodzie 1306 P L.C. 
Tiffany Favrile; wys. 9,5 cm, śr. 21,3 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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223
Wazonik
Bohemia, 1 ćw. XX w.

szkło bezbarwne powlekane 
od wewnątrz warstwą szkła 
opalizującego, malowane 
farbą szaro-zieloną; deko-
racja w postaci pejzażu; 
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 400 zł

224
Wazon

Arsall, l. 1918–1929

szkło bezbarwne podmalowane różowym 
proszkiem szklanym, powlekane 

warstwami szkła różowego i zielonego, 
trawione; dekoracja w postaci kwiatu 

hortensji; sygn. na korpusie Arsall; 
wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

222
Wazonik

Bohemia, 1 ćw. XX w.

szkło bezbarwne podmalowane błękitnym 
proszkiem szklanym, powlekane warstwą 

szkła zielonego, trawione, malowane 
farbami błękitną i szarą; dekoracja 

w postaci pejzażu; wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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227
Para wazonów
Verreries Schneider, Epinay sur Seine, 
l. 1920–1924

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym jasno i ciemnobłękitnym  
oraz ciemnofioletowym; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

226
Misa

Karl Wiedmann, Gral Glashütte, 
Dürnau, 1966 r.

szkło bezbarwne grubościenne, 
z pęcherzami powietrza, wtopiony 
proszek szklany; sygn. na spodzie 

K. Wiedmann; wys. 11 cm; śr. 14,7 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

225
Wazon
proj. Heinrich Löffelhardt, Schott Zwiesel, 
l. 70. XX w.

szkło warstwowe bezbarwne i zielone,  
dekorowane pęcherzykami powietrza; 
wys. 15 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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229
Komplet 6 kieliszków
l. 20–40. XX w.

w zestawie: taca i 6 kieliszków; szkło 
łososiowe i czarne; wys. kieliszka 
ok. 9,5 cm, śr. tacki 24,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

230
Patera Verre de jade

Daum Frères, Nancy, l. 1918–25

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach pomarańczowo-
-brązowym, błękitnym i czerwonym, 

wtopiona złota folia; sygn. DAUM NANCY 
i krzyż lotaryński; śr. 30 cm, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

228
Wazon 

Floris Meydam, Leerdam, Holandia, 
1962 r.

szkło bezbarwne, grubościenne,  
z pęcherzami powietrza, powlekane 

szkłem opalowym białym i różowym; 
sygn. na spodzie Leerdam Unica FM 

80344; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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232
Wazonik

pocz. XX w.

szkło rubinowe, złocenia; 
wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

233
Wazon
Val Saint-Lambert, l. 20. XX w.

szkło, miodowo-żółte, prasowane, metal; 
wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł

231
Karafka
Niemcy, 1 poł. XX w.

szkło cytrynowe, wylew O. Richter, 
srebro 0, 800; wys.15 cm

cena wywoławcza: 800 zł

234
Flakon

Bohemia, ok. 1820 r.

szkło bezbarwne, szlifowane; 
wys.13,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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236
Misa
Rene Lalique, Francja, 2 poł. XX w. 

szkło bezbarwne, opalizujące; śr. 20 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

237
Misa 
Niemcy, 1 poł. XX w.

szkło kryształowe, otok srebro pr. 0,835; 
śr. 18,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

235
Bomboniera
1 poł. XX w.

szkło bezbarwne szlifowane, metal; 
wym.17 × 12 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł

238
Zestaw do ponczu

l. 50–70. XX w.

w zestawie: bola i 6 szklanek; 
szkło bezbarwne; wys. boli 26 cm, 

wys. szklanek 8 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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241
Misa

2 poł. XX w.

srebro, m. 375 g; grawerunek  
na spodzie z datą 1972 r.; 

śr. 18,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

239
Torebeczka na łańcuszku

Niemcy, 1 poł. XX w.

srebro pr. 0,800, m. 100 g; 
sygn. R w koronie; szer. 8,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

240
Łyżka
Holandia, 1920 r.

srebro pr. 0,833, m. 55 g; 
dł. 20 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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244
Paterka

Niemcy, XX w.

srebro pr. 0,800, m. 90 g; sygn. TH; 
śr. 14,3 cm

cena wywoławcza: 300 zł

243
Paterka
Niemcy, XX w.

srebro pr. 0,800, m. 140 g; sygn. ISL 
w kółku; śr. 15 cm

cena wywoławcza: 450 zł

242
Paterka

XX w.

srebro pr. 0,800, m. 90 g; 
sygn. OH; dł. 14 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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247
Miseczka
XX w.

srebro pr. sterling, m. 68 g; śr. 14,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

245
Komplet 6 łyżek
Wrocław, l. 1849–1861

srebro, m. 285 g,  
4 łyżki sygn. RWH (RVH?),  
2 sygn. JG; dł. 23 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

246
Miseczka

Dania, ok. 1915 r.

srebro pr. 0,826, m. 175 g; probierz 
Christian F. Heise; śr. 12,7 cm

cena wywoławcza: 600 zł

248
Paterka

1 poł. XX w.

srebro pr. 0,925, emalia, m. 20 g; 
dł. 10,3 cm

cena wywoławcza: 180 zł
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250
Taca srebrna
W. Schwarz, Niemcy XX w.

srebro pr. 0,800, m. 245 g; 
dł. 24,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

251
Komplet 12 talerzy

C.C. Hermann, Dania, 2 poł. XX w.

srebro pr. sterling, m. 7200 g; śr. 26 cm

cena wywoławcza: 22 000 zł

249
Patera

Malcz, Warszawa, 1870 r.

srebro pr. 84, m. ok. 1115 g; znaki 
wytwórni na spodzie; dł. 45,5

cena wywoławcza: 5 500 zł
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252
Świecznik
M. H. Wilkens & Söhne, 
Bremen-Hemelingen, od 1810 r.

srebro p. 835, m. 190 g; wys. 10,7 cm, 
dł. 15,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

253
Zestaw sztućców dla 12 osób
Niemcy, 1 poł. XX w.

srebro pr. 0,800, m. 2200 g; sygn. K. A.; 
dł. noża 25 cm, dł. widelca 21,2 cm, 
dł. łyżki 21,2 cm, dł. łyżeczki 14 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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256
Patera

Koch & Bergfeld, 
Brema, ok. 1900 r.

srebro pr. 0,800, m. 302 g; 
dł. 31,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

255
Łyżeczka

Holandia, l. 1906–1953 r.

srebro pr. 0,833, 
m. 10 g; dł. 14 cm

cena wywoławcza: 100 zł

254
Łyżeczka
1 poł. XX w.

srebro pr. 0,800, m. 10 g; dł. 9,3 cm

cena wywoławcza: 50 zł

257
Lusterko

Tiffany, l. 50. XX w.

srebro pr. sterling, sygn.; śr. 6,8 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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258
Patera
ok. 1850 r.

srebro pr. 13 łutów, m. 252 g; 
dł. z uchwytami 34 cm

cena wywoławcza: 800 zł

260
Serwis do herbaty
Drezno, ok. 1900 r.

dzbanek A. Roesner, srebro pr. 0,800, 
kość, wys. 19 cm; cukiernica Heinrich 
Mau (ok. 1900 r.), srebro pr. 0,835; 
mlecznik Otto Bortenreuter (ok. 1900 – 
ok. 1940), srebro pr. 0,800; m. 1271 g

cena wywoławcza: 3 600 zł

259
Dzbanek 

Jakob Grimminger, Schwäbisch Gmünd, 
od 1895 r.

srebro pr. 0,835, m. 780 g; 
wys. 22,5 cm,

cena wywoławcza: 2 500 zł
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262
Lustro toaletowe

Cesa S. C., Alessandria, Włochy, 
l. 1935–1971 

srebro pr. 0,800; wys. 36 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

261
Para świeczników
Szmul Szkarłat, Warszawa, 1895 r.

srebro pr. 84, m. 755 g; wys. 35 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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265
Serwis do kawy
Birmingham, poł. XIX w.

srebro pr. sterling, m. 700 g; 
wys. dzbanka 16 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

264
Kosz 

Hugo Böhm, Schwäbisch Gmünd, 
po 1887 r.

srebro pr. 0,800, m. 515 g, wkład 
szklany, uszkodzony; śr. 21,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

263
Para solniczek
ok. 1900 r.

srebro pr. 0,800, m. 175 g; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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267
Cukiernica
Azja, XX w.

srebro, m. 255 g, dekoracja w postaci 
smoka i pędów bambusa; wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

268
Dzbanuszek

XX w.

srebro pr. 0,900, m. 165 g;  
wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

266
Para solniczek
Sajgon, XX w.

srebro, m. 50 g; wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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269
Zestaw naczyń do napojów

Polska, l. 70. XX w.

w zestawie: dzbanek wys. 22,5 cm  
i 12 kubków wys. 7,5 cm, oryginalna walizka; 

srebro pr. 1, kute, oksydowane,  
dekorowane bursztynowymi  

kaboszonami, m. 2740 g; sygn. JR  
oraz monogramem wiązanym SK 

cena wywoławcza: 12 000 zł
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270
Taca
Orest Suraga, l. 70. XX w.

srebro pr. 1, bursztyny, m. 1875 g,  
sygn. na krawędzi OREST SURAGA  
oraz SPP; dł. 59,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

271
Taca
l. 70. XX w.

srebro pr. 1, bursztyny, m. 2650 g, 
sygn. SPP; wym. 52 × 36 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
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273
Krzyż prawosławny

XIX/XX w.

mosiądz; 16,5 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

275
Krzyż prawosławny
XIX/XX w.

mosiądz, emalia; wym. 17 × 11 cm

cena wywoławcza: 500 zł

272
Krzyż prawosławny
XIX/XX w.

mosiądz, emalia; 
36,5 × 19 cm

cena wywoławcza: 
1 000 zł

274
Ikona Matka  

Boska Pokrow
XIX/XX w.

mosiądz, emalia; 
12 × 10 cm

cena wywoławcza: 100 zł
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277
Zegar konsolowy w typie Charlesa Boulle’a
Paryż, 2 poł. XIX w.

drewno, miedź, mosiądz, czarny lakier; obudowa skrzyn-
kowa z przeszklonymi ściankami bocznymi i drzwiczkami; 
wsparta na czterech wygiętych nóżkach, zwieńczona 
figurką chłopca; wym. zegara 51,5 × 25 × 13 cm, 
wym. konsoli 20 × 29,5 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

276
Zegar kominkowy
Francja, 2 poł. XIX w.

mosiądz; zdobiony figurą 
kobiety z dzieckiem na kolanach; 

wys. 38,2 cm, szer. 29 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł



126 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

280
Pojemnik do chłodzenia
1 poł. XX w.

mosiądz, wytłaczana dekoracja roślinna; 
wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

279
Zegar kominkowy

Toruńska Fabryka Wodomierzy Metron, 
l. 60. XX w.

drewno; dł. 51,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

278
Kałamarz
Albin Müller, ok. 1904 r.

żeliwo patynowane; na spodzie 
stempel z napisem GESETZLICH 
GESCHÜTZT ST.W i wycisk 4000; 
wym. 12 × 31,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
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282
Para świeczników
Fraget, Warszawa, l. 1896–1915

mosiądz, pozostałości srebrzenia; 
wys. 31 cm

cena wywoławcza: 300 zł

283
Samowar

Fabryka Woroncowa, Tuła, ok. 1900 r.

mosiądz, drewno; wys. 51 cm, sygn.  
na pokrywie Фабрика Воронцова в Туле; 

elementy dobierane

cena wywoławcza: 1 400 zł

281
Kufel

XVIII w.

cyna; wys. 35,5 cm, 
dekoracja floralna oraz grawe-

runek I. M. Klingler/1760

cena wywoławcza: 800 zł
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285
Koszyk

Bracia Buch, Warszawa, ok. 1900 r.

mosiądz platerowany, wewnątrz 
grawerowany inicjał H.E.; śr. 24 cm, 

wys. z uchwytem 17 cm

cena wywoławcza: 200 zł

284
Kałamarz
2 poł. XX w.

plater, szkło prasowane, szlifowane; 
dł. podstawy 22 cm

cena wywoławcza: 700 zł

286
Para ramek do fotografii
XX w.

metal, drewno, skóra; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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288
Tacka
Sandrik, Czechosłowacja, l. 30. XX w.

plater; wym. 34 × 18,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

289
Taca 

Bracia Buch, Warszawa, XIX w.

plater; dł. z uchwytami 69,5 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

287
Sosjerka

Anglia, 1 poł. XX w.

plater; dł. 14,3 cm

cena wywoławcza: 90 zł
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292
Stojak na parasole
XX w.

mosiądz, biały lakier; wys. 63 cm

cena wywoławcza: 550 zł

291
Stojak na parasole

l. 50. XX w.

mosiądz, czarny i biały lakier; 
wys. 80 cm

cena wywoławcza: 600 zł

290
Para kinkietów art déco
ok. 1925 r.

alabaster, mosiężne haczyki; 
28,5 × 23,3 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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293
Giuseppe Bessi 
(1857 Volterra-1922 tamże)

Popiersie Nimfy 

marmur; wys. 66 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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296
Para lwów
Chiny, XX w.

drewno, malowane, złocone; 
wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

295
Lusterko
XIX/XX w.

kość, mosiądz; sygn. H.K/PD; 
dł. 14,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

294
Broszka ażurowa 
XX w.

kość, metal; dł. 6 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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299
Wazon 

Chiny, 2 poł. XX w.

mosiądz, cloisonné; dekoracja w postaci 
chryzantemy; wys. 32 cm, drewniana 

podstawka

cena wywoławcza: 500 zł

298
Wazon
WMF, Ikora, Geislingen, 
l. 1920–1960

metal, wys. 31 cm

cena wywoławcza: 900 zł

297
Lornetka teatralna

pocz. XX w.

mosiądz, masa perłowa; szer. 10 cm

cena wywoławcza: 150 zł



134 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

301
Patera 
ok. 1900 r.

metal patynowany; wys. 42 cm; 
szkło późniejsze

cena wywoławcza: 1 500 zł

300
Patera z figurą kobiety

Fraget, Warszawa, ok. 1900 r.

metal patynowany; wys. 44 cm;  
szkło późniejsze

cena wywoławcza: 2 600 zł
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302
Figurka kobiety z misą
1 poł. XX w.

brąz patynowany, podstawa dociążona; 
wys. 27 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

303
Eutrope Bouret 

(1833–1906)

Diana

brąz patynowany na podstawie 
z czerwonego marmuru; sygn. na podst. 

Bouret, wys. z podstawą 41 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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305
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz

brąz patynowany, granitowy postument; 
wys. 13,5 cm
sygn. u dołu: MITORAJ

cena wywoławcza: 2 800 zł ●

304
Igor Mitoraj 

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Twarz

metal srebrzony, drewniany postument; 
wys. 10 cm

sygn. z przodu u dołu: IGOR MITORAJ
sygn. z tyłu: CHRISTOFLE/FRANCE

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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306
Tkanina dekoracyjna
Manufaktura Artura Potockiego, Buczacz, 
l. 20–30. XX w.

jedwab, broszowany nićmi jedwabnymi 
i metalowymi w regularne elementy geome-
tryczne; sygn. na odwrocie naszywką z her-
bem Pilawa, napisem Buczacz i inicjałami 
A. P.; wym. 140 × 70 cm; stan zachowania 
dobry, nieliczne plamy i przebarwienia

cena wywoławcza: 9 500 zł
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309
Certyfikat dyplomowy potwierdzający 
uzyskanie stopnia R.P. w organizacji IOOF 
w Massachusetts

wystawiony 24 marca 1892 r. na nazwisko Jamesa 
H. Butlera; IOOF – The Independent Order of Odd Fellows, 
Bractwo Dziwnych Towarzyszy; papier, 28 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

308
Talerz pamiątkowy

Fürstenberg, 1977 r.

z okazji 200-lecia masońskiej Loży „Pod Cedrem” 
w Hanowerze, która powstała w 1777 r. i należy 
do rytu lóż błękitnych (świętojańskich) obediencji 
opartej na tzw. systemie skandynawskim; porce-

lana szkliwiona; śr. 19 cm, edycja limitowana

cena wywoławcza: 300 zł

307
Certyfikat dyplomowy potwierdzający 
przyjęcie do Loży Daughters of Rebekah 
w Massachusetts

wystawiony 7 kwietnia 1892 r. na nazwisko 
Jamesa H. Butlera; Daughters of Rebekah to wolno-
mularska organizacja IOOF (The Independent Order 
of Odd Fellows, Bractwo Dziwnych Towarzyszy); 
papier, 21,3 × 27,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
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311
Certyfikat dyplomowy potwierdzający 

uzyskanie 32° wtajemniczenia  
w tzw. Rycie Szkockim Dawnym 

i Uznanym Stanów Zjednoczonych 

wystawiony 14 kwietnia 1956 r. na nazwisko 
Luthera Edwarda Greene’a; podpisany przez 

wolnomularzy najwyższego stopnia wtajemniczenia 
(33°); papier, 30,5 × 37,5 cm w św. oprawy 

cena wywoławcza: 1 300 zł

312
Certyfikat dyplomowy potwierdzający 

przyjęcie do Loży-Świątyni  
Ismailia w Buffalo

wystawiony 3 czerwca 1961 r. na nazwisko Stanleya 
O. Kenta; Świątynia Ismailia to wolnomularska orga-
nizacja Shrine (Shriners, Sankturianie, Dawny Zakon 
Arabski, Szlachta Mistycznej Świątyni, Ancient Arabic 

Order, Nobles of The Mystic Shrine, A.A.O.N.M.S., 
Arystokraci); papier, 17,5 × 22,5 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

310
Certyfikat dyplomowy rekomendujący  
dla Północnej Masońskiej Jurysdykcji  
Stanów Zjednoczonych

wystawiony 22 kwietnia 1943 r. na nazwisko 
Jamesa Winlocka Halla; podpisany przez wolnomularzy 
najwyższych stopni wtajemniczenia (32° i 33°); papier 
30,5 × 40 cm; oryginale, czarne etui z ukrytym, złotym 
godłem Konsysterii

cena wywoławcza: 1 500 zł
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314
Medal pamiątkowy dot. Najwyższej  

Rady 33° wtajemniczenia Konsystorii  
Stanów Zjednoczonych w tzw. Rycie  

Szkockim Dawnym i Uznanym
1969 r.

awers: masońskie symbole oraz napis LET THERE BE 
LIGHT, rewers: godło Konsystorii oraz inskrypcje 169th YEAR 

OCTOBER 1969 SUPREME COUNCIL, 33° oraz zaszyfrowany 
kodem masońskim napis; brąz; śr. 4,3 cm, edycja limitowana

cena wywoławcza: 300 zł

313
Medal pamiątkowy dot. Najwyższej 
Rady 33° wtajemniczenia Konsystorii Stanów 
Zjednoczonych w tzw. Rycie Szkockim Dawnym 
i Uznanym
1971 r.

awers: wizerunek wolnomularza Fryderyka Wielkiego 
(Friedricha II von Hohenzollern – króla Prus w l. 1740–1786) 
oraz inskrypcje FOUNDER OF PUBLIC SCHOOLS AND 
PATRON OF SCOTTISH RITE MASONRY/FREDERICK THE 
GREAT, rewers: symbol masońskiej świątyni oraz inskrypcje 
171st YEAR OCTOBER 1971 SUPREME COUNCIL, 33°  
oraz zaszyfrowany kodem masońskim napis; brąz; śr. 4,3 cm, 
edycja limitowana

cena wywoławcza: 300 zł

315
Medal pamiątkowy I-sza Wystawa Teatralna 
w Warszawie 1902–1903
Józef Gabowicz (1862–1939), Bracia Łopieńscy, Warszawa, 
ok. 1902 r.

brąz; awers: maska teatralna pod gałązką laurową, napis j.w., 
rewers: wizerunki Juliusza Słowackiego, Stanisława Moniuszki 
i Aleksandra hr. Fredry wraz z datami życia oraz napis OPERA/
DRAMAT/KOMEDYA; sygn. d.: J. GABOWICZ, na krawędzi BR. 
ŁOPIEŃSCY; śr. 9,7 cm
Analogiczny medal znajduje się w kolekcji Muzeum 
Narodowego w Warszawie.

cena wywoławcza: 300 zł
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317
Plakieta z wizerunkiem  
Adama Mickiewicza
pocz. XX w.

brąz; po prawej ADAM MICKIEWICZ 
1798–1855; 23 × 19,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

318
Plakieta z wizerunkiem  

Stanisława Moniuszki
Bracia Łopieńscy, Warszawa, 1857 r.

mosiądz; po lewej ST. MONIUSZKO;  
sygn. l. d.: W. Święcki./1857,  

na odwrocie Odl. „Brzask”/(J. L. Łopieński)/
Warszawa oraz Sekcya  

im. St. Moniuszki.; śr. 12 cm

cena wywoławcza: 350 zł

316
Plakieta z wizerunkiem  

Adama Mickiewicza
1922 r.

brąz; daty 1798 i 1855 oraz po prawej 
A. Mickiewicz; sygn. na odwrocie AE, 

numer 80 oraz dat. 1922; 16,5 × 13 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
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końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
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zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (16)

Gdańsk, 4 marca 2017 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



Mateusz Maliborski, Muzeum L, 2016, 
olej, płótno, 110 x 85 cm

6 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 18 LUTEGO 2017
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



66 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 9 MARCA 2017 R. (CZWARTEK) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 23 LUTEGO 2017 R.

młodasztuka

Hanna Rozpara, Kokony, 2016

akryl, lakier, płótno, 70 × 70 cm, sygn. p.d.: Hanna Rozpara 2016 oraz na odwrocie



18 MARCA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Stanisław Fijałkowski, Autostrada XXXIII, 1976



22 KWIETNIA 2017 R., GODZ. 17

AUKCJA



MILITARIÓW (2)
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO, GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3



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

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

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

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

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 45
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Kamila Gizowska, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz, Natasza Szapańska 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

poz. 300
Patera z figurą kobiety

Fraget, Warszawa, ok. 1900 r.



30 MARCA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56 

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Julian Fałat (1853 Tuligłowy – 1929 Bystra), Bystra, 1913 r.,  akwarela, papier, 122 × 59 cm, sygn. i dat. l.d.: J. Fałat, 1913
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część Serwisu obiadowego, Costa, Włochy, poł. XX w.    
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