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Fragment poz. 293 
Kandelabr Hanau (?), XIX/XX w.



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

tel. 58 550 16 05; fax 58 342 44 58

e-mail: sopot@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 26 czerwca 2017 r.

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

8 LIPCA 2017, godz. 17.00

AUKCJA VARIA (18)

PATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY 

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

2
Jerzy Kossak

(1886 Kraków – 1955 tamże)

Głowa konia, 1938 r. 

olej, płyta, 30 × 40 cm 
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 

1938

cena wywoławcza: 7 000 zł ●

1
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Polowanie par force

olej, płótno, 61 × 90,5 cm
sygn. l. d.: Leszek Piasecki
na odwrocie: PIASECKI

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
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4
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Szwoleżer 
polski w starciu 

z huzarem 
pruskim

olej, płótno, 
58 × 46 cm
Kopia obrazu 

Wojciecha Kossaka 
z 1914 roku o tym 

samym tytule. Obraz 
reprodukowany w: 

K. Olszański, Wojciech 
Kossak, Kraków 1982, 

il. 141.

cena wywoławcza: 
3 200 zł

3
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Pierwsza potyczka 

olej, płótno, 60 × 81 cm 
sygn. p. d.: Leszek Piasecki

Reprodukowany w: 
Janusz Jarosławski, Szabla 
lekkiej kawalerii 1796 i jej 
pochodne, wyd. Madex, 2016, 
s. 128 

cena wywoławcza: 4 400 zł ●
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5
Zofia 
Albinowska- 
-Minkiewiczowa
(1886 Klagenfurt – 
1971 Lwów)

W salonie

olej, sklejka, 
25 × 39 cm
sygn. p. d.: Zofia 
Albinowska

cena wywoławcza: 
8 000 zł ●

6
Bronisława 

Rychter- 
-Janowska

(1868 Kraków – 
1953 tamże)

W saloniku

olej, tektura, 
13,5 × 17,5 cm

sygn. p. d.: 
B. RYCHTER- 
-JANOWSKA

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●
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7
Bronisława 

Rychter- 
-Janowska

(1868 Kraków – 
1953 tamże)

Dworek

olej, tektura, 
23 × 33 cm  

w świetle oprawy
sygn. p. d.: 

B. RYCHTER-
-JANOWSKA

cena wywoławcza: 
3 800 zł ●

8
Toni Roth
(1899 Monachium – 1971 Greifenberg)

Portret kobiety

olej, płótno, 80,5 × 49,5 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł
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9
Jan Władysław Barański

(1883–?)

Dziewczyna w czerwonej chustce

olej, płótno, 71 × 50 cm
sygn. l. d.: W. Barański/Częstochowa

dedykacja p. d.: Kochanemu chrześniako-
wi/Kazimierzowi Paclerpnikowi (?)/ojciec 

chrztu: Pr. W. Barański

cena wywoławcza: 6 500 zł

10
Janina Maliszewska-Zakrzewska
(1909–1982)

Pod Sukiennicami

olej, płótno, 26,5 × 26 cm
sygn. p. d.: MALISZEWSKA-ZAKRZEWSKA

cena wywoławcza: 1 400 zł ●
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11
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 
1955 Kraków)

Stary Jóźwa nad 
Morskim Okiem

pastel, papier, 
48 × 69 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: 
St. Górski

cena wywoławcza: 
4 400 zł ●

12
Stefan 

Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 

1944 Mauthausen)

Panorama Tatr

akwarela, papier, 
48 × 68 cm

sygn. p. d.: Stefan 
Filipkiewicz

cena wywoławcza: 
4 400 zł 
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13
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 
Łódź)

Na drodze

olej, płótno, 34 × 50,5 cm
sygn. p. d.: I.Zygmuntowicz 

cena wywoławcza: 9 000 zł ●

14
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 

Szklarska Poręba)

Portret mężczyzny, 
1923 r. 

olej, tektura, 23 × 34 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. i dat. p. g.: Wlastimil 
Hofman / 1923

cena wywoławcza: 
8 500 zł ●
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15
Roman Antoni 

Breitenwald
(1911 Piotrków 

Trybunalski – 1985)

Powrót z targu

olej, płótno, 
48 × 69 cm
sygn. p. d.: 

R. Breitenwald

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●

16
Roman Antoni 

Breitenwald
(1911 Piotrków 

Trybunalski – 1985)

W drodze na 
polowanie

olej, płótno, 
49 × 68 cm  

w świetle oprawy
sygn. p. d.: 

RBreitenwald

cena wywoławcza: 
2 200 zł ●
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17
Malarz nieokreślony

(XX w.)

Jaskółki

olej, płótno na tekturze, 
13,5 × 18 cm

cena wywoławcza: 380 zł

18
Ritsma

(XX w.)

Gęsi

olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. p. d.: Ritsma

cena wywoławcza: 2 000 zł
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19
Heinrich Ludwig 
von Gleichien- 
-Russwurm 
(1836 Greifenstein – 
1901 Weimar)

Bonnland, 
1889 r.

olej, karton, 
60 × 90 cm
opisany i dat. l. d.: 
Bonnland, Juli 89

cena wywoławcza: 
8 500 zł

20
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Nad wodą

olej, płótno, 
50 × 60 cm
sygn. p. d.: 
SHABALIN

cena wywoławcza: 
2 600 zł
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21
Stanisław Jan Podgórski
(1882 Kałusz – 1964 Nowy Wiślicz)

Motyw z Tatr

olej, płótno, 69 × 78 cm
sygn. p. d.: Stanisław Podgórski
na odwrocie nalepka z Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
z numerem (1970) tytułem pracy oraz 
nazwiskiem artysty

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
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22
Robert F. Curry
(1872 Boston – 1955 Riederau/
Ammersee)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 81 × 101 cm
sygn. l. d.: R. F.Curry

cena wywoławcza: 9 000 zł
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23
Emil Krcha
(1894 Kałusz 
–1972 Kraków)

Kościół

olej, tektura, 
32 × 48 
w świetle ramy
sygn. p. d. ołów-
kiem: Krcha

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●

24
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Przed kościołem

olej, płótno, 
50 × 70 cm
sygn. l. d.: 
(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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25
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 62 × 92 cm
sygn. l. d.: Wiktor/Korecki

cena wywoławcza: 4 800 zł ●

26
Artur Klar

(1895 Lwów – 1942 Bełżec)

Zimą, 1922 r.

olej, płótno, 33 × 47 cm 
w świetle ramy

sygn. p. d.: KLAR 922

cena wywoławcza: 2 600 zł
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27
Józef 
Krasnowolski
(1879 Kwidzyń – 
1939 Kraków)

Brama 
wyjazdowa 
zamku 
tenczyńskiego

olej, tektura, 
34,5 × 49 cm
sygn. p. d.: 
J. Krasnowolski
na odwrocie 
sygnatura i napis 
autorski ołówkiem: 
J. Krasnowolski/
Brama wyjazdowa/
Zamku tenczyń-
skiego

cena wywoławcza: 
950 zł

28
Antoni 
Procajłowicz
(1876 Rodatycze/
Galicja – 
1949 Kraków)

Młyn

olej, tektura, 
33 × 43,5 cm
sygn. p. d.: 
A. S. Procajłowicz

cena wywoławcza: 
3 200 zł ●
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29
Stanisław 
Żarnecki

(1877 Kraków – 
1956 tamże)

Pejzaż  
z zabudowaniami, 

1919 r.

olej, tektura, 
17 × 23,5 cm 
w świetle ramy

sygn. i dat. p. d.: 
St Żarnecki/ 1919

cena wywoławcza: 
2 600 zł ●

30
Wincenty 

Bednarski
(1904 Kielce – 
1975 Kraków)

Pejzaż 
podmiejski, 

1935 r.

olej, tektura, 
23 × 32 cm

sygn. i dat. p. d.: 
W.Bednarski/1935 r

cena wywoławcza: 
1 300 zł ●
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31
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 
1973 Kraków)

Deszcz, 1933 r. 

olej, tektura, 
34 × 48,5 cm
sygn. i dat. l. d.:  
ALFRED 
TERLECKI.1933

cena wywoławcza: 
3 800 zł ●

32
Carl Schmauk
(1868 
Untertürkheim – 
1947)

Pejzaż 
miasteczka, 
1942 r.

olej, płótno, 
49 × 59 cm
sygn. i dat. p. d.: 
C. Schmauk 1942

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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33
Malarz 

nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Widok na 
Giewont, 1923 r.

olej, tektura, 
14,5 × 18 cm

sygn. i dat. p. d.: 
(nieczytelnie) 1923

cena wywoławcza: 
900 zł

34
Franciszek 

Wójcik
(1903 Wojciechowo 

– 1984 Zakopane)

Brzeg lasu, 
1959 r.

olej, tektura, 
37,5 × 48,5 cm

sygn. p. d.: FWójcik 
1959

na odwrocie nalepka 
potwierdzająca 

autentyczność pracy 
przez wnuczkę

malarza – Izabelę 
Leśniak oraz piecząt-

ka artysty: WÓJCIK 
FRANCISZEK/

ZAKOPANE/ul./Za
STRUGIEM/NR 27a

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●
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35
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż

olej, płótno, 
31 × 53 cm
sygn. l. d.: 
C. (zatarte)

cena wywoławcza: 
2 800 zł

36
N. Tedeschi

(XX w.)

W górach

olej, sklejka, 
21 × 33,5 cm  

w świetle oprawy 
sygn. p. d.: 
N.Tedeschi

cena wywoławcza: 
2 600 zł
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37
H.Röhr

(1 poł. XX w.)

Droga, 1919 r.

olej, deska, 
27 × 42 cm

sygn. i dat. l. d.: 
H.Röhr.1919.

cena wywoławcza: 
2 000 zł

38
Richard Gurch
(1 poł XX w.)

Pejzaż, 1925 r.

olej, płyta, 
49 × 65 cm
sygn. i dat. 
p. d.: RICHARD 
GURCH/1925

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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39
Andrzej 
Malinowski
(1885 Czempin – 
1932 Poznań)

Nad wodą

olej, płyta, 
20 × 30 cm 
w świetle oprawy
sygn. p.d.: 
A.Malinowski

cena wywoławcza: 
1 000 zł

40
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż z łodzią

olej, płótno, 
61 × 81 cm
sygn. p. d.: 
S. H. Voat. (?)

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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41
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Rozlewisko 

olej, tektura, 
19,5 × 30,5 cm

sygn. l. d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 
2 800 zł

42
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż

olej, płótno, 
30 × 40 cm 

sygn. l. d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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43
Malarz 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Pejzaż, 1919 r.

olej, płótno, 
30 × 38 cm
sygn. i dat. nieczyt. 
p. d.: [...] 19

cena wywoławcza: 
600 zł

44
C. Hilgers
(XX w.)

Pejzaż 
z parowcem

olej, tektura, 
18 × 24 cm
sygn. l. d: C.Hilgers

cena wywoławcza: 
900 zł
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45
Malarz nieokreślony

(XX w.)

Drzewa nad wodą

olej, płótno, 
30,5 × 40 cm

sygn. l. d.: 
K. Mikołajczy…?  

(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 
1 900 zł

46
Malarz nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Przy brzegu, 1911 r.

olej, tektura, 
20 × 20,5 cm 

w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: 

M. (nieczytelnie)/1911

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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47
Rudolf Petuel
(1870–?)

Pejzaż leśny

olej, płótno, 
80 × 90 cm
sygn. p. d. 
R. PETUEL

cena wywoławcza: 
2 000 zł

48
Malarz 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Drzewa, 1917 r.

olej, płótno, 
66 × 100 cm
sygn. i dat. l. d.: 
AA./1917

cena wywoławcza: 
950 zł
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49
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 

Podolski – 
1980 Milanówek 

k. Warszawy)

W lesie

olej, płyta, 50,5 × 60 cm
sygn. l. d.: W.KORECKI

cena wywoławcza: 
3 400 zł ●

50
Carl Coven Schirm

(1852 Wiesbaden – 
1928 Amelinghausen)

Leśna ścieżka

olej, sklejka, 
37 × 39,5 cm

sygn. l. d.: C.C. Schrim
na odwrocie dedykacja

cena wywoławcza: 
5 000 zł
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51
Max Buri
(1868–1915) 
przypisywany

Studium drzewa, 1887 r.

olej, karton, 23 × 17,5 cm 
w świetle oprawy
na odwrocie odręczny podpis ołówkiem 
„Max Buri 1887”

cena wywoławcza: 1 800 zł

53
Bazyli Poustochkine 
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly 
sur Seine)

W parku

olej, tektura, 14,5 × 21,5 cm 
w świetle oprawy
na odwrocie opisany: 
V.Poustoschkine, Paris, pinnit.

cena wywoławcza: 2 600 zł

52
Max Buri
(1868–1915) 
przypisywany

Studium drzewa, 1887 r.

olej, karton, 23 × 17 cm 
w świetle oprawy
na odwrocie odręczny podpis ołówkiem 
„Max Buri 1887”

cena wywoławcza: 1 800 zł
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55
Antoni Pawłowski

(1875 Tomaszów Lubelski – ?)

Na polowaniu

olej, płótno, 50 × 65 cm
sygn. p. d.: A.Pawłowski

cena wywoławcza: 1 500 zł

54
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Na bagnach

olej, karton, 72 × 92 cm
sygn. p. d.: L. DILL

cena wywoławcza: 5 500 zł
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56
Carl Schultze
(1856 – 1926 
Düsseldorf)

Pejzaż 
z jeziorem, 
1907 r.

olej, płótno, 
37 × 50,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Carl 
Schultze/07

cena wywoławcza: 
5 000 zł

57
Konrad Ludwik 
Lessing
(1852 Düsseldorf – 
1916 Berlin)

Pejzaż górski

olej, tektura, 
34 × 50 cm
sygn. p. d.: Lessing 
C (…)

cena wywoławcza: 
2 600 zł



31AUKCJA VARIA (18) | MALARSTWO

59
Arnold Gräbone

(1896 Monachium – 1982 Buchhof)

Kapliczka w górach

olej, płótno, 60,5 × 70 cm
sygnowany l. d.: Arnold Gräbone

cena wywoławcza: 3 400 zł

58
Rudolf Priebe
(1889–1956 Rudolfstadt)

Dubrownik

olej, płótno, 61 × 81 cm
sygn. l. d.: Priebe

cena wywoławcza: 2 400 zł
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60
Włodzimierz Nałęcz
(1865 Kijów – 1946 Jeruzal 
k. Skierniewic)

Głowa Czackiego, 1903 r.

olej, tektura, 43 × 32 cm
sygn. i dat. l. d.: W. Nałęcz 1903
na odwrocie papierowa naklejka ze 
Zbiorowej Wystawy Prac Włodzimierza 
Nałęcza

cena wywoławcza: 2 000 zł

61
Stefan 

Domaradzki
(1897 Niżny 

Nowgorod – 1983 
Nandy pod Paryżem)

Leśna droga, 
1948 r.

olej, papier, 
26 × 33,5 cm 

w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 

S de Domaradzki 
1948

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●
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62
Iwan Trusz

(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Pejzaż

olej, tektura, 24 × 17 cm
sygn. l. d.: Trusz

na odwrocie owalna pieczęć: ISKRA 
KARMAŃSKI/KRAKÓW

cena wywoławcza: 3 800 zł

63
Wilhel Gause
(1853–1916)

Zmierzch nad 
jeziorem

olej, płyta, 
35,5 × 47,5 cm

cena wywoławcza: 
4 600 zł
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64
Malarz 

nieokreślony
(2 poł. XIX w.)

Zachmurzone 
niebo, 1850 r.

olej, płyta, 
32,5 × 53 cm

datowany p. d.: July 
13 1850/AM

cena wywoławcza: 
900 zł

65
N. Kuzniecow
(XX w.)

Chata

olej, płótno, 
57 × 68 cm
sygn. u dołu cyrylicą

cena wywoławcza: 
1 600 zł
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66
Roman 
Kochanowski
(1857 Kraków 
– 1945 Freising 
w Bawarii)

Sianokosy

olej, płótno, 
23 × 35,5 cm
sygnowany l. d.: 
R Kochanowski

cena wywoławcza: 
7 000 zł

67
Stanisław Czajkowski

(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Szkic

olej, tektura, 40,5 × 33 cm
na odwrocie podwójny zapis: ST.CZ/inw. 

337 oraz szkic

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
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68
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów – 1979 Wrocław)

Pejzaż z wiatrakiem, 1951 r.

olej, płótno, 59 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: Z. Dziurzyńska-Rosiń-
ska/1951

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

69
Zofia Dziurzyńska-Rosińska

(1901 Lwów – 1979 Wrocław)

Martwa natura z kwiatami

olej, płyta, 46 × 38 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Z. Dziurzyńska-Rosińska

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

70
Jan Gasiński
(1903 Wólka Grodziska – 
1967 Gdynia)

Kwiaty

olej, płyta, 44 × 43 cm
sygn. p. d.: J.Gasiński

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
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71
Jan Wojnarski

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Widok na Gorce, 1935 r.

olej, tektura, 13 × 18 cm
sygn. p. d.: J.Wojnarski

na odwrocie opisy i pieczątki syna  
artysty Krzysztofa

Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 600 zł

72
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Babia Góra

olej, tektura, 14 × 19,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: JWojnarski
ma odwrocie opisy i pieczątki syna artysty 
Krszysztofa Wojnarskiego
Pochodzenie: Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 900 zł

73
Jan Wojnarski

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Kopiec Kościuszki

olej, tektura, 14,5 × 19,5 cm
niesygnowany

na odwrocie nalepka z wystawy w Muzeum Tatrzań-
skim w Zakopanem w 1998 r. powstania pracy oraz 

pieczątki rodziny artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 2 600 zł
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74
Stanisław 
Żurawski

(1889 Lwów – 
1976 Kraków)

W Rozewiu, 
1936 r.

olej, tektura, 
24,5 × 32 cm

sygn. p. g.: 
St.Żurawski

na odwrocie zapiski 
ołówkiem: 1936/
Stefan Żurawski-

/W Rozewiu

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●

75
Roman 
Bratkowski
(1869 Lwów – 
1954 Wieliczka)

Nad morzem

olej, płyta, 
27 × 40 cm
sygn. l. d.: 
R.Bratkowski

cena wywoławcza: 
3 000 zł ●
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76
Stefan 
Domaradzki
(1897 Niżny 
Nowgorod – 1983 
Nandy pod Paryżem)

Pejzaż 
z południa 
Francji, 1938 r. 

olej, płyta,
16,5 × 23 cm 
w św. oprawy
sygn.v i dat. l. d.:
S. de Domaradzki
(…) 1938 r.

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●

77
Soter 

Małachowski- 
-Jaxa

(1867 Wolanów – 
1952 Kraków)

Capri

akwarela, papier, 
29 × 34 cm 

sygn. p. d.: SJaxa
na odwrocie 

pieczątka: Tytuł.../
Rozmiary... Cena.../

SOTER JAXA 
MAŁACHOWSKI / 
Adres / KRAKÓW, 

ul. Piłsudskiego 32 

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●
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78
Adolf Schuhknecht

(1889 Reichenbach – 1940)

Port w Neapolu

olej, płótno, 80 × 120 cm
sygn. l. d.: A.Schuhknecht

cena wywoławcza: 9 000 zł

79
Désiré Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Po połowie, 1891 r.

olej, płótno, 60 × 50,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Desire Thomassin.
Munich 1891

cena wywoławcza: 13 000 zł
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80
Walter Moras
(1856 Berlin – 1925 Harzburg)

Przystań

olej, płótno, 60 × 100 cm
sygn. l. d.: W.Moras

cena wywoławcza: 8 000 zł

81
Rudolf Priebe

(1889 – 1956 Rudolfstadt)

Przy wiatraku

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. l. d.: Priebe

cena wywoławcza: 4 400 zł
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82
Anton Ebert

(1845 Kladrau/Czechy – 1896 Wiedeń)

Dzieci w lesie, 1883 r.

olej, deska, 58,5 × 42,5 cm
sygn. i dat. p. d.: A.Ebert.Wien.1883.

cena wywoławcza: 9 000 zł

83
Adolf van der Venne
(1828 Wiedeń – 1911 Schweifurt)

Kotlarz na puszcie

olej, płótno, 68 × 88 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
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84
Adam van 
Peursen 
(1814–1845)

Przy kapliczce 

olej, płótno, 
69 × 84 cm 
sygn. p. d.: A.van 
Peursen/fecit

cena wywoałwcza: 
3 200 zł 

85
Eugene  

Conrad Ott
(1850 Männedorf – 

1916)

Skała

olej, sklejka, 
42,5 × 58 cm

na odwrocie naklejka 
ze składu obrazów 
i luster w Zurychu

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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87
Borgelli 

(XIX-XX, Włochy)

W parku

olej, płótno, 34 × 24 cm 
sygn. p. d.: Borgelli

cena wywoławcza: 4 000 zł

86
Borgelli 
(XIX–XX, Włochy)

Powitanie

olej, płótno, 33 × 24 cm 
sygn. p. d.: Borgelli

cena wywoławcza: 4 000 zł
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88
Malarz nieokreślony

(2 poł. XVIII w.)

Wenus z Amorem

olej, płótno, 95 × 75 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł

89
Władysław Rossowski
(1857 Monasterzyska-1923)

Skazana, 1892

olej, tektura, 70 × 50 cm,
sygn. p. d.: Wł.Rossowski/Cracowie/1892,
Obraz jest późniejszą, autorską wersją 
„Skazanej” z 1880

cena wywoławcza: 5 500 zł
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90
Stanisław 
Fabijański
(1865 Paryż – 
1947 Kraków)

Ogrójec przy 
kościele 
św. Barbary 
w Krakowie, 
1928 r.

akwarela, papier, 
39 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 
St. Fabijański/1928

cena wywoławcza: 
1 800 zł

91
Ignacy Pinkas

(1888 Jasło–1935 Kraków)

Kraków – fragment z placu 
Mariackiego

olej, tektura, 59,5 × 49,5 cm
sygn. l. d.: Ignacy Pinkas

na odwrocie autorski napis: Ignacy Pinkas 
Kraków/fragment z placu Marjackiego

cena wywoławcza: 4 000 zł



47AUKCJA VARIA (18) | MALARSTWO

92
Antoni 

Zapłatyński
(1873–1929)

Pod Lwowem, 
1925 r.

olej, płyta, 
21 × 25 cm

sygn. i dat. l. d.: 
A. Zapłatyński 1925

cena wywoławcza: 
1 000 zł

93
Jerzy Pawłowski
(1909–1989)

Poznań – Kościół Bożego Ciała

olej, tektura, 16,5 × 12 cm w św. oprawy
sygn. l. d.: J.P oraz p. d.: Poznań

cena wywoławcza: 600 zł ●
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94
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1982 Bad Schwartau)

Gdańsk

olej, płyta, 69 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Paul Kreisel

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

95
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 
1956 Gdańsk)

Odbudowa Gdańska, 1952

olej, płótno, 75 × 64 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Międzybłocki 1952
na odwrocie nalepka z dorocznej wystawy 
Związku Zawodowego Polskich Artystów 
Plastyków okręgu gdańskiego z opisem 
pracy

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
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97
Samuel Finkelstein

(1895 Sandomierz – 1942 Treblinka)

Gdańsk, 1930 r.

olej, płyta, 21 × 27 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Samuel Finkelstein/1930

cena wywoławcza: 5 000 zł

96
Teodor Urtnowski 
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Widok na Motławę

olej, płótno, 60 × 80 cm
sygn. p. d.: Th. Urtnowski

cena wywoławcza: 3 800 zł
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98
Adam Bunsch
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Paryż

olej, płótno, 51,5 × 34 cm
sygn. i dat. l. d.: Adam Bunsch 1928. 
Paryż
na krośnie nalepka z salonu dzieł sztuki 
Kazimierza Wojciechowskiego z Krakowa

cena wywoławcza: 4 600 zł ●

99
Wacław Taranczewski 

(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Liście w wazonie

olej, płótno, 64 × 54 cm
sygn. na odwrocie: W.Taranczewski

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
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100
Jerzy 

Pogorzelski
(1926 Grodno – 

2003 Czestochowa)

Dama 
z parasolką

olej, płyta, 
38 × 58 cm 

w świetle oprawy
sygn. p. d.: 
Pogorzelski

cena wywoławcza: 
5 000 zł ●

101
Stanisław Żurawski
(1889 Lwów – 1976 Kraków)

W kąpieli

olej, tektura, 48,5 × 33,5 cm
sygn. p. g.: St.Żurawski

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
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103
Stanisław Chlebowski

(1890 Braniewo – 1969 Gdańsk)

Morze przed sztormem, 1963 r.

olej, płótno, 60,5 × 68,5 cm
sygn. l. d.: St. Chlebowski

na krośnie karteczka z tytułem obrazu 
i data powstania

cena wywoławcza: 1 800 zł ●

102
Czesław Noakowski
(XX w.)

Jastarnia

olej, płótno, 67 × 100 cm
sygn. l. d.: Cz. Noakowski/Jastarnia

cena wywoławcza: 1 500 zł
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105
Henryk 
Baranowski
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 
Gdynia)

Klif orłowski

olej, płótno, 
63,5 × 78,5 cm 
w św. ramy
sygn. l. d.: 
H. Baranowski

cena wywoławcza: 
4 000 zł ●

104
Marian Mokwa

(1889 Malary – 1987 Sopot)

Przy brzegu

olej, płótno, 69 × 69 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
3 800 zł ●
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106
Jan Gasiński 
(1903 Wólka 
Grodziska – 
1967 Gdynia)

Droga do morza

olej, tektura, 
25 × 39,5 cm
sygn. l. d.: 
J.Gasiński

cena wywoławcza: 
1 800 zł ●

107
Jan Gasiński 
(1903 Wólka 
Grodziska – 
1967 Gdynia)

Nad morzem 

olej, tektura, 
32 × 48 cm
sygn. l. d.: 
J.Gasiński

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●
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109 
Józef Ludwikiewicz

(1911–1998 Łódź)

Pejzaż z chatami, 1971 r.

olej, płótno, 50 × 58 cm 
sygn. i dat. l. d.: 

JvUDWIKIEWICZ 1971 
opis. na odwrocie: 

J. Ludwikiewicz

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

108
Józef Ludwikiewicz

(1911–1998 Łódź)

Pejzaż, 1971 r.

olej, płyta, 49 × 61 cm
sygn. i dat. l. d.: 

J.LUDWIKIEWICZ 1971

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
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110
Eugeniusz 

Dzierzencki 
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

Kuter na morzu

olej, płótno, 
48,5 × 68 cm 

sygn. l. d.: 
E.Dzierzencki

na odwrocie 
opisany: Eugeniusz 
Dzierzencki/ kuter 

na morzu

cena wywoławcza: 
2 600 zł ●

111
Władysław 
Serafin 
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Parowiec

pastel, papier, 
35 × 50 cm 
w świetle 
passe-partout
sygn. l. d.: W.Serafin

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●
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112
Malarz 

nieokreślony 
(XX w.)

Zakole rzeki

olej, płótno, 
31 × 60 cm

sygn. p. d.: M.B (?)

cena wywoławcza: 
2 400 zł

114
Malarz nieokreślonyv

(XIX/XX w.)

Madonna

pastel, papier, 46,5 × 34 cm
sygn. p. d.: Buaf (…)?

cena wywoławcza: 1 000 zł

113
Malarz nieokreślony 
(XX w.)

Przy chacie

olej, płótno, 41,5 × 64 cm 
sygn. p. d.: Szamborski (?)

cena wywoławcza: 1 700 zł 
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115
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Żaglówki

ołówek, papier, 
26,5 × 35,3 cm
Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
WŁADYSŁAW BRZOSKO 
(1912–2011) WIDOKI 
SOPOTU 1945–1956, 
WYSTAWA OD 8 DO 31 
GRUDNIA 2016, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Sopot 2016

cena wywoławcza: 700 zł

116
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Na plaży, 1950 r.

tusz, papier, 22 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 50/
Brzosko

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
WŁADYSŁAW BRZOSKO 
(1912–2011) WIDOKI 
SOPOTU 1945–1956, 
WYSTAWA OD 8 DO 31 
GRUDNIA 2016, Sopocki 
Dom Aukcyjny, Sopot 2016

cena wywoławcza: 700 zł
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117
Władysław Brzosko

(1912 Czyta/Syberia – 2011 
Arizona)

Sopockie ławeczki

akwarela, ołówek, papier, 
42,5 × 50,5 cm

sygn. i dat. ołówkiem: Brzo-
skoWłady/1951. (?) w l. g.: 

nieczytelnie

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
WŁADYSŁAW BRZOSKO 

(1912–2011) WIDOKI SOPO-
TU 1945–1956, WYSTAWA 

OD 8 DO 31 GRUDNIA 2016, 
Sopocki Dom Aukcyjny,  

Sopot 2016

cena wywoławcza: 1 200 zł

118
Władysław Brzosko

(1912 Czyta/Syberia – 2011 
Arizona)

Ulica w Sopocie, 1948 r.

akwarela, papier, 32 × 48 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWła-
dy/1948 oraz dwukrotnie p. d.: 

BrzoskoWładysław/1948

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

Wystawiany:
WŁADYSŁAW BRZOSKO 

(1912–2011) WIDOKI SOPO-
TU 1945–1956, WYSTAWA 

OD 8 DO 31 GRUDNIA 2016, 
Sopocki Dom Aukcyjny,  

Sopot 2016

cena wywoławcza: 1 200 zł
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119
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Akt siedzącej/Akt  
leżącej (obraz dwustronny)

olej, płyta, 104 × 77 cm
na odwrocie akt leżącej kobiety

cena wywoławcza: 3 000 zł

120
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Akt

olej, płótno, 70 × 50 cm
sygn. p. d.: (nieczytelnie)

cena wywoławcza: 1 500 zł
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121
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Pod różową kołderką

akwarela, tusz, papier, 36 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

122
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 Warszawa)

W miłosnym uścisku

akwarela, tusz, papier, 28 × 20 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

123
Leonid Frechkop 

(1897 Moskwa – 1982)

Akt, 1959 r.

olej, płótno, 32 × 40 cm
sygn. i dat. p. g.: L. Frechkop/59

cena wywoławcza: 4 400 zł
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124
Malarz nieokreślony 

(XIX w.)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno dublowane, 61 × 50 cm
sygn. l. d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 5 000 zł

125
Eugen Spiro
(1874 Wrocław – 1972 
Nowy Jork)

Uroczystość 
pogrzebowa ministra 
spraw zagranicznych 
Gustawa Stresemanna, 
1929 r.

olej, płótno, 50 × 60 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: 
Eugen Spiro 29
Analogiczna praca o tym 
samym tytule znajduje się 
w zbiorach Museum Ostdeut-
sche Galerie, Regensburg. 
Reprodukowany w: Eugen 
Spiro i potomkowie, oprac. 
Maciej Łagiewski, Muzeum 
Miejskie Wrocław 2002, 
str.78

cena wywoławcza: 7 000 zł
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126
Emil Krcha
(1894 Kałusz 
–1972 Kraków)

Róże 
w niebieskim 
wazonie

olej, sklejka, 
33 × 43,5 cm
sygn. pośrodku: 
E.Krcha

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●

127
Kazimierz 

Zieleniewski
(1888 Tomsk/

Syberia – 
1931 Neapol)

Róże

olej, płótno, 
38 × 46 cm

sygn. l. d.: KZ

cena wywoławcza: 
6 500 zł
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128
Marx Leth Espensen

(XX w.)

Drzewo

olej, płótno, 46 × 68 cm
sygn. p. d.: Marx Leth Espensen

cena wywoławcza: 17 000 zł

129
Fritz Winkler
(1894 Drezno – 
1964 tamże)

Na morzu

olej, płótno, 
72 × 98 cm
sygn. p. d.: 
F.Winkler

cena wywoławcza: 
3 800 zł
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130
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin z pismem, 1980 r.

olej, płótno, 92 × 60 cm
sygn. l. d.: M.Lachur
na odwrocie: 1980

cena wywoałwcza: 13 000 zł ●

131
Zdzisław Lachur

(1920 Zagórz – 2007 Warszawa)

Święto Tory

olej, płyta, 72 × 59 cm
sygn. p. d.: Z.LACHUR

opisany na odwrocie: ŚWIĘTO/
TORY/1991–93/mal. ZLachur

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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132
Józefa Wnukowa

(1911 Warszawa – 2000 Sopot)

Noc w Taurandze, 1990 r.

olej, płótno, 96 × 75 cm
sygn. i dat. l. d.: J. Wnukowa 90

opis. na ramie: „Noc w Taurandze” 
(N. Zelandia)

cena wywoławcza: 4 400 zł ●

133
Stanisław
Teisseyre
(1905 Lwów – 
1989 Poznań)

Pińczów

olej, płótno, 
39 × 60 cm
sygn. na odwrocie: 
STANISŁAW TEIS-
SEYRE/PIŃCZÓW

cena wywoławcza: 
13 000 zł ●
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134
Ryszard Ledwos
(1926 Kraków – 
2007 tamże)

Z cyklu Praca III

olej, płótno, 
65 × 80 cm
sygn. p. d.: 
R. Ledwos
na odwrocie 
sygnowany 
i opisany: RYSZARD 
LEDWOS/KRAKÓW 
– NOWA HUTA, 
OS.SPORTOWE 
29/6/CYKLU: PRACA 
III olej/FORMAT: 
80 × 65 cm oraz 
naklejka wystawowa: 
Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie

cena wywoławcza: 
5 000 zł ●

135
Konstanty 

Gorbatowski
(1914 Wilno –1984 

Gdańsk)

Kompozycja 
z trzema 

postaciami

olej, płótno, 
58,5 × 71,5 cm 
w świetle oprawy 

sygn. p. d.: 
K.GORBATOWSKI 

cena wywoławcza: 
5 000 zł ●
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136
Eugeniusz Eibisch

(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Ukrzyżowany

olej, płótno, 80 × 60 cm
sygn. p. d.: Ebiche

na odwrocie autorski napis: Eugenius/
iesus

Reprodukowany w katalogu: F.F. Ardizzon, 
Eugeniusz Eibisch 1896–1987. Un 

polacco in Calabria. Opere pittoriche dal 
1975 al. 1985, Accademia Internazionale 

S. Agostino, Roma 1981, b.n.

cena wywoławcza: 6 000 zł ●

137
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Pejzaż z drzewem

olej, płótno, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie autorski napis: Ebiche/POLE 
ROLNIK

Reprodukowany w katalogu:
F.F. Ardizzon, Eugeniusz Eibisch 
1896–1987. Un polacco in Calabria. 
Opere pittoriche dal 1975 al. 1985, 
Accademia Internazionale S. Agostino, 
Roma 1981, b.s.

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
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138
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. p. d.: Ebiche
na odwrocie autorski napis: Ebiche/all 
amico Ebiche/Ritratto
Reprodukowany w katalogu: F.F. Ardizzon, 
Eugeniusz Eibisch 1896–1987. Un 
polacco in Calabria. Opere pittoriche dal 
1975 al. 1985, Accademia Internazionale 
S. Agostino, Roma 1981, s. 46

cena wywoławcza: 9 000 zł ●

139
Eugeniusz Eibisch

(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Siedząca

olej, płótno, 100 × 70 cm
sygn. l. d.: Ebiche

na odwrocie autorska dedykacja: per 
l’amico/mio Nuccio/Eugenius

Reprodukowany w katalogu: F.F. Ardizzon, 
Eugeniusz Eibisch 1896–1987. Un 

polacco in Calabria. Opere pittoriche dal 
1975 al. 1985, Accademia Internazionale 

S. Agostino, Roma 1981, s. 29

cena wywoławcza: 7 500 zł ●
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140
Marcin Tomaszewski
(ur. 1971 Toruń)

Kompozycja, 2015 r. 

technika mieszana, papier, 84 × 59 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d.: AIBANTOMASH 2015

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

141
Robert Bartel 

(ur. 1962 r.)

Orkiestra III, 1989 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 
44 × 58 cm

sygn. i opisany u dołu ołówkiem:  
 „Orkiestra III” akwaforta + 

akwatinta
10/50 R. Bartel” 89 r

cena wywoławcza: 350 zł ●

142
Robert Bartel 
(ur. 1962 r.)

Wróżba + Tajemnica przejścia 
cyklu: Miejsce, 1989 r.

akwaforta, papier, 58,7 × 45,4 cm
sygn. i opisany u dołu ołówkiem:  
„Wróżba” + „Tajemnica Przejścia”/z cyklu 
„Miejsce”, akwaforta 10/50 R. Bartel 
89 r.”

cena wywoławcza: 350 zł ●
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143
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Szkic twarzy

ołówek, papier, 28 × 20 cm 
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

145
Henryk Cześnik

(ur. 1951 Sopot)

Niedzielny 
spacer, 1994 r.

technika mieszana, 
70 × 100 cm

sygn. i dat.: 
H. Cześnik 94

cena wywoławcza: 
4 600 zł ●

144
Jerzy Panek

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Szkic konia

kredka, papier 20 × 28 cm 
w świetle oprawy

l.ld: 20

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
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147
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Św. Sebastian

linoryt, papier, 18,5 × 13 cm 
(odcisk płyty)
sygn. na kamieniu p. d.: SS
u dołu ołówkiem: 10/20 poniżej 
Św. Sebastian/linoryt, 1917 oraz p. d.: 
pieczątka artysty
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana w:
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970),
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 77.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł

148
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Modlitwa do słońca

linoryt, papier, 25,3 × 18,3 cm (odcisk 
płyty)
sygn. na kamieniu wzdłuż prawej 
krawędzi: S/S
u dołu sygn. ołówkiem l. d.: Szmaj 1919 
(57) p. d.: Modlitwa do słońca i u dołu 
dedykacja: Kasi od dziadzi 31.5.59
Analogiczna praca reprodukowana w:
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970),
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 75.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł

146
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Topole III

linoryt, papier, 15 × 20 cm (odcisk płyty)
sygn. na kamieniu p. d.: SS
u dołu ołówkiem: 3/20 poniżej „Topole 
III”/linoryt, 1920 oraz p. d.: pieczątka 
artysty
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana w:
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970),
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 26.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł



73AUKCJA VARIA (18) | MALARSTWO

149
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ofelia

litografia, papier, 59 × 45 cm 
(odcisk płyty)

sygn. na kamieniu p. g.: Kisling
u dołu 21/150 oraz oraz p. d.: owalny 

wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 900 zł ●

150
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec

litografia barwna, papier, 56 × 41 cm 
(odcisk płyty)
sygn. na kamieniu p. g.: Kisling/ 
Paris/ 1937 
u dołu ołówkiem l. d.: XLV/L 
oraz p. d.: sucha
pieczęć: ATELIER KISLING 

cena wywoławcza: 1 900 zł ● 
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151
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Głowa Beduina, 1930 r.

olej, sklejka, 35,5 × 26,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Algier/1930

cena wywoławcza: 1 000 zł

152
Ernst Dertinger 

(1816–1865)

Scena orientalna

staloryt, papier, 19 × 13,5 cm
w świetle passe-partout

u dołu opisany: Schopin pinx oraz 
Stahlstich von E Dertinger in Stuttgart 

cena wywoławcza: 200 zł

153
Autor nieznany
(XX w.)

Portret mężczyzny 

miedzioryt, papier, 15,5 × 9 cm
sygn. p. d.: Gunst sculp fit oraz  
l. d.: Petitot pinxit

cena wywoławcza: 230 zł

154
Jan Kanty Gumowski

(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Wizerunek prezydenta 
Narutowicza, 1922 r.

linoryt, 29 × 20,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. z prawej ołówkiem: 

JGumowski 22 r.

cena wywoławcza: 320 zł
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155
Autor nierozpoznany
(XIX/XX w.)

Rozmowa

litografia barwna, 
papier, 20 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 230 zł

156
Autor nierozpoznany

(XIX/XX w.)

Na spacerze

litografia barwna, papier, 
23 × 17,5 cm w świetle 

passe-partout

cena wywoławcza: 230 zł

157
Autor nierozpoznany

(XX w.)

Głowa młodzieńca

miedzioryt, papier, 
8 × 5,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 110 zł

158
Veduta in prospettiva della gran Fontana 
dell’Acqua Vergine detta di Trevi Architettura  
di Nicola Salvi
wg Giovanni Battista Piranesi (1720–1778)

akwaforta, papier, 45 × 73 cm w świetle passe-partout
l.d.: Cavalier Piranesi F, p.d.: pieczęć odbite przez Regia 
Calcografia di Roma z numerem 34; u dołu: Veduta in 
prospettiva della gran Fontana dell’Acqua Vergine detta di 
Trevi Architettura di Nicola Salvi

cena wywoławcza: 1 000 zł
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159
Richard Adler
(1907 Berlin – 1977 Düsseldorf)

Gdańsk

grafika, papier, 39 × 59 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: R.Adler

cena wywoławcza: 500 zł

162
Artysta nieokreślony

(XX w.)

Panorama Gdańska  
od strony Motławy

miedzioryt podmalowany, papier, 
19 × 26 cm (odcisk płyty)

opisany u dołu ołówkiem

cena wywoławcza: 100 zł

161
Emil Menge
(1888–?)

Malbork

drzeworyt, papier, 49 × 34 cm  
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym na 
kamieniu: EM
opisany ołówkiem u dołu

cena wywoławcza: 130 zł

160
Edmund Winkler

(1884 Petersburg – 1978 Monachium)

Poznań

grafika, papier, 25,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: ED.WINKLER oraz 
na kamieniu l. d.: E.W

cena wywoławcza: 380 zł
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163
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad 
Dunajcem – 1946 Kraków)

Widok na ul. Mariacką 
w Gdańsku

litografia, 44,5 × 29,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: 
J.Gumowski

cena wywoławcza: 250 zł

164
Jan Kanty Gumowski

(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Hełm wieży Ratusza w Gdańsku

litografia, papier, 44 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.

cena wywoławcza: 250 zł

165
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Widok na Bramę Wyżynną 
litografia, papier, 44 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.

cena wywoławcza: 250 zł

166
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Długi Targ z Ratuszem 
Głównego Miasta z teki 

Gdańsk

litografia, papier, 
39,5 × 29,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: 

Suchanek

cena wywoławcza: 300 zł
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168
Dama w niebieskiej sukni

koniec XVIII w.  

gwasz, kość, 6 × 4 cm w świetle ramki 

cena wywoławcza: 1 300 zł

167
Dama z białą różą
początek XX w.  

akwarela, kość, 7 × 5,5 cm 
w świetle ramki 

cena wywoławcza: 1 500 zł 

169
Dama z kwiatami we włosach

2 poł. XIX w. 

akwarela, kość, 8 × 6 cm w świetle ramki
sygn. l. śr.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 500 zł
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171
Zygmunt Sowa-Sowiński

(1908 Łódź – 1954 Nowy York)

Księżniczka Eleonora Lubomirska

gwasz, akwarela, kość, 10 × 7,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. wzdłuż prawej krawędzi: ZS 

cena wywoławcza: 3 800 zł ●

172
Dama w kapeluszu
(XIX/XX w.)

gwasz, kość, śr. 4,5 cm 

cena wywoławcza: 1 700 zł

170
Plakieta z bukietem kwiatów
1 poł.  XX w.

porcelana, malatury naszkliwne
wym.: 23,5 × 18,5 cm
(z ramą: 41,5 × 36,5 cm)

cena wywoławcza: 3 500 zł
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174
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Medal Articulations, 1983–84

brąz, śr. 9 cm
sygn.: MITORAJ
na odwrocie numer: I 171/500
oraz stempel z napisem w otoku: 
EXPERIMENTATION MULTICENTRIQUE 
PFIZER 83–84,
dołączony certyfikat ARTCURiAL 
z podpisem artysty
oryginalne etui ARTCURiAL.

cena wywoławcza: 1 100 zł ●

173
Bolesław Biegas

(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Kobieta z woalem,  ok. 1920 r. 

brąz srebrzony, wys. 9 cm
sygn. u podstawy: B.Biegas.

projekt figurki na zwieńczeniu chłodnicy 
samochodu Secqueville-Hoyau

cena wywoławcza: 1 600 zł ●
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176
Paul Ludwig Kowalczewski

(1865 Mielżyn – 1910 Berlin)

Niosąca wodę

brąz patynowany, marmur, 
wys. całkowita 17 cm

sygn.: P. Kowalczewski

cena wywoławcza: 1 500 zł

175
Georges Van der Straeten
(1856 Gandawa – 1928)

Rozbawiona

brąz, wys. 40 cm
sygn. na odwrocie: G. Van der Straeten
poniżej pieczęć: Société des Bronzes de 
Paris oraz numer 7369/P

cena wywoławcza: 4 200 zł
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177
Rzymianka
II połowa XIX w.

brąz, podstawa granitowa
wys. 69 cm (z cokołem)

cena wywoławcza: 4 600 zł

SOPOCKI DOM AUKCYJNY
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178
Jan Raszka
(1871 Ropica k. Cieszyna – 
1945 Kraków)

Gladiator 

brąz patynowany, wys. całkowita 38 cm
sygn. na podstawie: J. Raszka

cena wywoławcza: 5 000 zł

AUKCJA VARIA (18) | RZEŹBA



84 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

180
Pierścionek z diamentami

XIX/XX w.

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni 
w srebrze), m. 5,89 g

diamenty: 9 szt. łącznie ok. 0,65 ct
P1-P2/I-J, rozety, czarna emalia

cena wywoławcza: 1 800 zł

179
Pierścionek z brylantem  
i szafirami syntetycznymi
art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni), 
metal (szyna obrączki), m. 2,66 g
diament ok. 2,15 ct, P1/K-L,  
stary szlif brylantowy
szafiry: 16 szt., syntetyczne

cena wywoławcza: 25 000 zł

181
Pierścionek z ametystem 
i diamentami
l. 50. XX w.

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni 
w srebrze), m. 7,62 g
diamenty: 12 szt. łącznie ok. 0,80 ct, 
SI-P1/I-J, rozety
ametyst ok. 4,00 ct, owal, szlif cejloński

cena wywoławcza: 2 800 zł
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183
Broszka z diamentami
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585  
(oprawa kamieni w srebrze), m. 6,90 g
diamenty: 27 szt. łącznie ok. 0,60 ct
P2/I-J, niepełne rozety, dł. ok. 6 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

184
Broszka w formie owada

poł. XIX w.

złoto pr. 0,750 (oprawa kamieni  
w srebrze), m. 8,24 g

diamenty: 37 szt. łącznie ok. 1,10 ct, SI-P1/K-L
rozety, stary szlif brylantowy

możliwość noszenia w formie wisiora
wym.: ok. 3 × 3,5 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

182
Naszyjnik z perłą i diamentami

pocz. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 8,06 g
diamenty: 12 szt. łącznie ok. 0,50 ct  

SI2-P1/I-J
stary szlif brylantowy, rozety

perła: 7,00 × 6,00 mm, biała, owal
dł. łańcuszka: 40,5 cm, wym. zawieszki: 

3,5 × 3,5 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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186
Wisior w formie gwiazdy

kon. XIX w.

złoto pr. ok. 0,500, m. 5,72 g
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 0,30 ct

P1/I-J, stary szlif brylantowy
rubin syntetyczny

wym.: ok. 2,5 × 3 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

185
Wisior z brylantem
kon. XIX w.

złoto pr. 0,585, m. 3,66 g
diament ok. 0,10 ct
SI/I-J, stary szlif brylantowy
wym. z koluszkiem: 3,5 × 2,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

187
Sekretnik
Austro-Węgry (Wiedeń), 2 poł. XIX w.

złoto pr. 0,580, m. 17,34 g 
szmaragd ok. 0,15 ct, szlif schodkowy
wym.: ok. 5 × 3 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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188
Pierścionek z brylantem i rubinami

Austro-Węgry (Wiedeń), XIX/XX w.

złoto pr. 0,580, m. 2,10 g
diament ok. 0,16 ct, SI/I-J, 

stary szlif brylantowy
rubiny: 8 szt. łącznie ok. 0,20 ct

inicjały złotnika: H&F

cena wywoławcza: 1 500 zł

189
Pierścionek z diamentami i rubinem
Austro-Węgry (Praga), XIX/XX w.

złoto pr. 0,580, m. 3,40 g
diamenty: 20 szt. łącznie ok. 0,25 ct
SI-P1/K-L, niepełne rozety
rubin ok. 0,09 ct

cena wywoławcza: 2 800 zł

190
Pierścionek z rubinem i diamentami

kon. XIX w.

złoto pr. ok. 0,750 
(oprawa kamieni w srebrze), m. 3,29 g

diamenty: 14 szt. łącznie ok. 0,80 ct
P1/J-K, stary szlif; rubin ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 3 600 zł
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192
Pierścionek z diamentami

art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni  
w srebrze), m. 2,59 g

diamenty: 9 szt. łącznie ok. 0,35 ct
SI-P1/I-J-K-L, rozety, rauty

cena wywoławcza: 2 000 zł

191
Pierścionek z diamentami
Austro-Węgry (Wiedeń), 2 poł. XIX w.

złoto pr. 0,580, m. 2,52 g
diamenty: 9 szt. łącznie ok. 0,15 ct
P1/K-L, rozety – niepełny szlif

cena wywoławcza: 1 000 zł

193
Pierścionek z diamentami
Austria, art déco 
l. 1920–1930

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni  
w srebrze), m. 2,89 g
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,35 ct 
P1/K-L, stary szlif brylantowy, rauty

cena wywoławcza: 2 200 zł
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194
Pierścionek z diamentami

art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585, m. 2,20 g
diamenty: 5 szt., łącznie ok. 0,10 ct

P1/I-J, stary szlif brylantowy, rauty

cena wywoławcza: 1 000 zł

195
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni  
w srebrze), m. 4,02 g
diamenty: 21 szt., łącznie ok. 1,00 ct 
SI-P1/I-J, stary szlif brylantowy, rauty

cena wywoławcza: 3 800 zł

196
Pierścionek z diamentami

art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585, m. 1,97 g
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,10 ct

P2/I-J, stary szlif 

cena wywoławcza: 1 000 zł
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198
Kolczyki z brylantami

2 poł. XX w.

białe złoto pr. 0,585, m. 1,90 g
diamenty: 4 szt., łącznie ok. 0,40 ct 

SI/H, stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 2 200 zł

197
Kolczyki z brylantami
Austria, l. 30. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 1,76 g
diamenty: 4 szt. łącznie ok. 0,45 ct 
VS/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 2 400 zł

199
Kolczyki z brylantami
współczesne

białe złoto pr. 0,585, m. 2,88 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,20 ct
VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 1 400 zł
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200
Naszyjnik z diamentami i perłą

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 8,58 g
diamenty: 27 szt. łącznie ok. 0,70 ct

VS-SI/H, szlif brylantowy, ósemkowy, rozety
perła, dł. łańcuszka: ok. 42,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

201
Naszyjnik z diamentem i perłą
Włochy (Arezzo), 2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. 6,76 g
diament ok. 0,80 ct, P2/I-J,  
szlif schodkowy
perła w formie kropli, biało-złocista 
dł. łańcuszka: ok. 43,5 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

202
Naszyjnik z diamentami

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 8,14 g
diamenty: 75 szt. łącznie ok. 1,45 ct

SI-P1/H-I, szlify: nowy brylantowy, ósemkowy
dł. łańcuszka: ok. 54 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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203
Obrączka z brylantami
współczesna

złoto pr. 0,585, m. 11,47 g
diamenty: 75 szt. łącznie ok. 1,25 ct
VS-SI-P1/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 400 zł

204
Obrączka z brylantami

współczesna

złoto pr. 0,750, m. 14,47 g
diamenty: 155 szt. łącznie ok. 4,15 ct

SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 11 500 zł

205
Pierścionek z brylantami
współczesny

złoto pr. 0,750, m. 28,21 g
diamenty: 50 szt. łącznie ok. 3,00 ct
VS-SI1/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 12 000 zł
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208
Obrączka z brylantami

współczesna

złoto pr. 0,585, m. 5,69 g
diamenty: 13 szt. łącznie ok. 2,10 ct

VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 10 000 zł

206
Pierścionek z brylantami

współczesny

złoto pr. 0,750, m. 4,55 g
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 1,30 ct

VS-SI/I-J, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 12 000 zł

207
Pierścionek z diamentami

współczesny

złoto pr. 0,750, m. 10,76 g
diamenty: 103 szt. łącznie ok. 3,60 ct 

(centralny ok. 1,00 ct), SI/H, 
princessa, nowy szlif brylantowy, bagiety

cena wywoławcza: 32 000 zł
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210
Pierścionek z brylantami

współczesny

złoto pr. 0,585, m. 7,74 g
diamenty: 15 szt. łącznie ok. 0,50 ct

VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 2 400 zł

209
Pierścionek z diamentami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 3,70 g
diamenty: 15 szt. łącznie ok. 0,40 ct 
VS-SI/I-J-K-L, nowy szlif brylantowy, ósemkowy

cena wywoławcza: 1 800 zł

211
Pierścionek z brylantami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 4,18 g
diamenty: 18 szt. łącznie ok. 0,88 ct
VS-SI1/I-J, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 200 zł
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212
Pierścionek z szafirami i diamentami

współczesny

złoto pr. 0,333, m. 9,27 g
diamenty: 10 szt. łącznie ok. 0,08 ct

SI-P1/H, szlif ósemkowy
szafiry: 10 szt. łącznie ok. 2,50 ct

cena wywoławcza: 2 600 zł

213
Pierścionek z kolorowymi kamieniami 
szlachetnymi
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 8,25 g
diamenty: 8 szt. łącznie ok. 0,80 ct,  
SI/K-L (1 szt. M-N), nowy szlif brylantowy
szafiry: 11 szt. łącznie ok. 1,65 ct
rubiny: 3 szt. łącznie ok. 0,45 ct
szmaragdy: 3 szt. łącznie ok. 0,30 ct 
szlify fantazyjne – łezki 

cena wywoławcza: 5 000 zł

214
Pierścionek z rubinami i diamentami

współczesny

białe złoto pr. 0,585, m. 5,02 g
diamenty: 14 szt. łącznie ok. 0,75 ct

VS-SI/H, nowy szlif brylantowy, szlif ósemkowy
rubiny: 5 szt. łącznie ok. 1,25 ct

cena wywoławcza: 4 600 zł
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216
Pierścionek z diamentami 

i różowym szafirem
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 11,20 g
diamenty: 120 szt. łącznie ok. 2,90 ct

VS-SI/G-H, nowy szlif brylantowy, bagiety
różowy szafir ok. 0,95 ct, szlif cejloński

cena wywoławcza: 7 000 zł

215
Kolczyki/klipsy z diamentami 
i różowymi szafirami
współczesne

białe złoto pr. 0,750, m. 15,15 g
diamenty: 240 szt. łącznie ok. 5,76 ct
VS-SI/G-H, nowy szlif brylantowy, bagiety
różowe szafiry: 2 szt. po 0,95 ct
łącznie ok. 1,90 ct, szlif cejloński

możliwość noszenia zarówno jako kolczyki,  
jak i w tradycyjnej formie klipsów

cena wywoławcza: 12 000 zł
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217 
Komplet: pierścionek i kolczyki 

ze szmaragdami i brylantami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,583 (oprawa kamieni 
w platynie pr. 0,950), m. łączna 11,75 g

diamenty: 42 szt. łącznie ok. 1,30 ct
SI-P1/I-J, nowy szlif brylantowy

szmaragdy: 3 szt. łącznie ok. 3,00 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł

218
Pierścionek ze szmaragdem 
i brylantami
poł. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 17,82 g
diamenty: 64 szt. łącznie ok. 0,90 ct
VS-SI/H, nowy szlif brylantowy
szmaragd ok. 5,25 ct, szlif szmaragdowy

cena wywoławcza: 24 000 zł
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220
Pierścionek

Roberto Coin, kolekcja Primavera
Włochy, współczesny

złoto dwubarwne pr. 0,750, m. 4,89 g
diamenty: 16 szt. łącznie ok. 0,13 ct

SI/H, nowy szlif brylantowy
sygn. od spodu niewielkim rubinem 
– znak rozpoznawczy biżuterii marki 

Roberto Coin

cena wywoławcza: 1 600 zł

219
Obrączka, Cartier, kolekcja Trinity
Francja (Paryż), 2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750 
i platyna pr. 0,950, m. 10,95 g
sygn.: 750 Cartier 51 1997 LM599S
do pierścionka dołączony certyfikat 
wystawiony przez firmę Cartier (nr seryjny: 
LM599S)

Wzór pierścionka w postaci trzech połączonych 
ze sobą obrączek w trzech kolorach opracował 
Louis Cartier w 1924 r. Produkowany po 
dziś dzień z drobnymi modyfikacjami, jest to 
ponadczasowy projekt z kolekcji Trinity – jednej 
z najbardziej rozpoznawalnych serii biżuteryjnej 
domu Cartier. Połączone ze sobą obrączki 
w trzech kolorach mają wymowę symboliczną – 
oznaczają miłość, wierność i przyjaźń. 

cena wywoławcza: 4 200 zł

221
Obrączka, 
Bulgari, kolekcja B.ZERO 1
Włochy, współczesna

białe złoto pr. 0,750, m. 13,19 g
diamenty: 100 szt. łącznie ok. 0,80 ct
VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 7 000 zł
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222
Bransoleta z brylantami

l. 50. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 59,40 g 
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,35 ct

VS-SI/H, stary szlif brylantowy
powierzchnia satynowana

cena wywoławcza: 14 000 zł

223
Bransoleta z brylantami
2 poł. XX w.

złoto trójbarwne pr. 0,585–0,500, 
m. 20,80 g
diamenty: 42 szt. łącznie ok. 1,40 ct
VS-SI-P/I-J, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 5 000 zł

224
Bransoletka z brylantami

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 48,78 g
diamenty: 10 szt. łącznie ok. 1,86 ct

SI-P/H-I-J, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 19 000 zł
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225
Naszyjnik z korala szlachetnego

2 poł. XX w.

zapięcie filigranowe – złoto pr. 0,750, 
m. 55,50 g

koral szlachetny: 174 szt.,  
śr. 5,00–10,00 mm, kulki

dł. ok. 96 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

227
Broszka w formie gałązki korala

2 poł. XX w.

zapięcie – złoto pr. 0,583, m. 14 g
ciemno wybarwiony koral

wym.: ok. 3 × 5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

226
Naszyjnik z korala szlachetnego
2 poł. XX w.

zapięcie – złoto pr. 0,585, m. 45 g
koral szlachetny: 96 szt., 10,20–5,20 mm, 
beczułki; dł. ok. 50 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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228
Pierścionek z kameą
l. 1940–1950

złoto pr. 0,585, m. 3,95 g
rzeźbiona w muszli kamea z profilem kobiecym 

cena wywoławcza: 850 zł

229
Wisior z kameą

poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 11,30 g
rzeźbiona w muszli kamea  

z profilem antycznego wojownika
diamenty: 4 szt., szlif ósemkowy

wym. z koluszkiem: ok. 5 × 3,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

230
Brosza z kameą
poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 8,65 g
rzeźbiona w muszli kamea  
z profilem kobiecym
przedmiot dwufunkcyjny – możliwość 
noszenia w formie wisiora
wym. z koluszkiem: ok. 5 × 3,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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231
Zegarek męski, Longines
Szwajcaria, l. 60. XX w. 

złoto pr. 0,750, m. łączna 38 g
mechanizm manualny, śr. koperty: 34 mm
na odwrocie inskrypcje: SKANSKA 
MAKADAMFABRIKEN/OSKAR 
JOHANSSON/1967

cena wywoławcza: 3 800 zł

233
Zegarek podróżny, Ebel
Szwajcaria, l. 30. XX w.

metal, skórzana oprawa, m. 65 g
wym. po wysunięciu: 3,5 × 7 cm
mechanizm automatyczny, datownik

Późniejsza wersja zaprezentowanego 
w 1928 r. modelu Ebello z wykorzystaniem 
patentu firmy polegającego na nakręcaniu 
bębna sprężyny podczas otwierania 
i zamykania wysuwanego etui.

cena wywoławcza: 2 000 zł

Longines – szwajcarska firma zegarmistrzowska 
z długimi tradycjami sięgającymi 1832 r., jedna 
z najstarszych zarejestrowanych marek w tej 
dziedzinie. Założycielem przedsiębiorstwa był 
Auguste Agassiz, po którego śmierci firmę przejął 
jego bratanek Ernest Francillon. Logo skrzydlatej 
klepsydry jest w użyciu od 1867 r., jednak dopiero 
od połowy XX w. umieszczane jest na tarczach 
zegarków, wcześniej lokowane było wewnątrz kopert. 

Ebel – szwajcarska firma produkująca zegarki, utworzona w 1911 r. przez 
Eugène’a Bluma i jego żonę Alice z domu Lévy. Nazwa firmy powstała na skutek 
połączenia pierwszych liter nazwisk założycieli („Eugène Blum Et Lévy”). Zegarki 
marki Ebel w całości powstają w Szwajcarii, co przekłada się na wysoką jakość 
oferowanych produktów i przyczyniło się do nadania firmie przydomku „Architekci 
Czasu”.

232
Zegarek naręczny, Laco

Niemcy, l. 1970–1980

złoto pr. ok. 0, 585, m. łączna 28 g
mechanizm manualny, śr. koperty: 33 mm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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234
Zegarek męski,  
Rolex Oyster Perpetual DateJust
Szwajcaria, l. 90. XX w.

złoto pr. 0,750, stal szlachetna, m. łączna: 109 g
diamentowe indeksy, niebieska tarcza,  
śr. koperty: 36 mm
mechanizm automatyczny, datownik, chronometr
nr seryjny: W521629, model nr: R1623336VB6252

Zegarek posiada certyfikat firmy Alvin Magnon Jewelers, kasetkę, 
oryginalne opakowanie oraz instrukcję. 

Model Rolex Perpetual DateJust miał na ręku 14 października 
1997 r. Charles Elwood „Chuck” Yeager podczas sławetnego lotu, 
w którym udało mu się pokonać barierę dźwięku. 

cena wywoławcza: 15 000 zł

Rolex – szwajcarskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją prestiżowych 
zegarków, założone w 1905 r. w Londynie przez Hansa Wilsdorfa, wspólnie 
ze szwagrem Alfredem Jamesem Davisem. Początkowo firma nosiła nazwę 
„Wilsdorf and Davis”, „Rolex” jako znak towarowy został zarejestrowany 
dopiero w 1908 r. w Szwajcarii, dokąd w późniejszym czasie przeniesiono 
siedzibę firmy. Korona w logo spółki pojawiła się dopiero w 1925 r., a od 
1939 r. zdobiła tarczę każdego wypuszczonego przez firmę produktu. Zegarki 
Rolexa od początków istnienia były cenione ze względu na wysoką precyzję 
chodu, na miarę okrętowych chronometrów. W 1926 r. firma wypuściła model 
Rolex Oyster – pierwszy wodo- i pyłoszczelny zegarek naręczny. Zegarki 
marki Rolex są oficjalnymi czasomierzami ważnych turniejów tenisowych 
takich jak Wimbledon i Australian Open. Zegarek Rolexa zapisał się również 
w historii alpinizmu towarzysząc w 1951 r. Edmundowi Hillary’emu podczas 
zdobycia szczytu Mont Everest. Produkty tej marki są cenione ze względu 
na trwałość, ponadczasowy styl i stabilną wartość rynkową.

235
Zegarek naręczny, Patek Philippe
model Golden Ellipse
Szwajcaria (Genewa), l. 90. XX w.

złoto pr. 0,750, m. łączna: 38,47 g
wym. koperty: 32 × 27 mm
niebieska tarcza, nr. ref.: 3848
mechanizm manualny, pasek skórzany

Zegarek posiada certyfikat firmowy 
z suchą pieczęcią przedsiębiorstwa Patek Philippe

cena wywoławcza: 22 000 zł 
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237
Wazon Berluze, Daum Freres
Nancy, lata 1910–1915

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach żółtym i czerwonym
sygn. na brzuściu DAUM NANCY i krzyż 
lotaryński
wys. 94 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

236
Wazon Berluze, Daum Frères
Nancy, ok. 1912 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach ciemnobłękitnym, 
czarnym i białym
sygn. na stopie: DAUM NANCY i krzyż 
lotaryński
wys. 65 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

238
Wazon Candia Silberiris,  

Johan Loetz Witwe
Kláštersk  Ml n, 1902 r.

szkło bezbarwne powlekane srebrno-
-żółtym proszkiem szklanym, iryzują-
ce; szyja zdobiona trzema otworami

wys. 43 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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239
Wazon, Legras

Francja, Saint-Denis, ok. 1910

szkło bezbarwne, trawione, malowane 
farbami emaliowymi, dekoracja w postaci 

pejzażu z drzewami,
sygn.: Legras
wys. 28 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

240
Wazon
1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, trawione, malowane 
emaliami, wys. 40,5 cm
sygn. na brzuścu: Joost

cena wywoławcza: 1 800 zł

241
Wazon, Legras

Francja, Saint-Denis, 1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, trawione, malowa-
ne farbami emaliowymi – dekoracja 

w postaci sceny pasterskiej
sygn. w pejzażu: Leg.

wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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243
Wazon „Paw”

Erwin Eisch, Frauenau, lata 70. XX w.

szkło warstwowe; oryginalna nalepka, 
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 450 zł

242
Wazon
Glasfabrik Elisabeth, Kostany/k. Teplic, 
lata 1900-1905

szkło opalowe białe powlekane szkłem 
opalowym różowym, bezbarwnym, 
iryzujące dekoracja w postaci 
nieregularnie nałożonych szklanych nitek 
w kolorach różowym i zielonym
wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

244
Wazon
XX w. 

szkło barwione w masie na kolor 
mleczno-różowy
sygn. na brzuścu: De Lattre
wys. 44,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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245
Wazon

Bohemia, ok. 1900 r. 

szkło bezbarwne opalizujące, nitkowane, 
krawędź malowana na zielono

wys. 10 cm, szer. 16 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

246
Patera, Verreries Schneider
Epinay-sur-Seine, 1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, dymne, trawione
sygn.: Schneider
wys. 28 cm, śr. 39 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

247
Wazon 

Legras & Cie Verreries de Saint-Denis, 
ok. 1910 r.

szkło bezbarwne powlekane szkłem opalowym 
białym, farby emaliowe w kolorze

błękitu; dekoracja motywami żaglówek na 
rzece i wiejskiego pejzażu z młynami

wys. 15,3 cm, dł. 27 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł 
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249
Wazon, Huta Szkła 

Gospodarczego „Sudety” 
w Szczytnej
lata 70. XX w.

szkło dwuwarstwowe żółte 
i przeźroczyste

wys. 30 cm

cena wywoławcza: 150 zł

248
Wazon, proj. Kazimierz 
Krawczyk, Huta Barbara
Polanica Zdrój, Polska lata 1970–80

szkło zielone, mleczne, nieprzejrzyste
wys. 25 cm

cena wywoławcza: 200 zł

250
Wazon, proj. Stefan Sadowski, 
Huta Szkła Gospodarczego 
„Sudety” w Szczytnej
lata 70. XX w.

szkło sodowe antico, barwione w masie 
na kolor zielony
wys. 30 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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252
Wazon kielich, proj. Zbigniew 
Horbowy
huta Barbara w Szczytnej Śląskiej

szkło kobaltowe
wys. 30 cm

cena wywoławcza: 150 zł

253
Patera, proj. Jöran Wärff, 

Kosta Boda
Szwecja,

szkło warstwowe, 
kobaltowo-przeźroczyste

sygn. na podstawie: 
KOSTA BODA/Jöran WÄrff

wym. 31 × 26 × 12 cm

cena wywoławcza: 400 zł

251
Wazon Open Minds,  

proj. Ulrica Hydman Vallien, 
Kosta Boda

Szwecja, l. 80. XX w.

szkło niebieskie, malowane ręcznie,
sygn. na spodzie: KOSTA BODA/

(…)/7040270
wys. 37 cm

cena wywoławcza: 850 zł
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254
Dzban do wina
pocz. XX w.

oprawa z mosiądzu, szkło szlifowane
wys. 33 cm

cena wywoławcza: 450 zł

256
Karafka
XX w.

szkło dymne, szlifowane
wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

257
Kieliszek

XIX/XX w.

szkło bezbarwne, trawione  
wys. 15,7 cm

cena wywoławcza: 300 zł

258
Kieliszek

XIX/XX w. 

szkło bezbarwne, trawione  
wys. 15,7 cm

cena wywoławcza: 300 zł

255
Karafka

Francja, po 1838 r.

szkło, na szyjce pierścień ze srebra 
pr. 0,950

wys. 27 cm
puncowana głową Minerwy i znakiem 

złotniczym (nierozpoznany)
ubytek przy dolnej krawędzi

cena wywoławcza: 300 zł
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260
Wazon Kajakarz

Bohemia, lata 30-te XX w.

szkło bezbarwne, szlifowane  
wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

261
Wazon, proj. Freia Schulze
Niemcy, 1979 r.

szkło bezbarwne, piaskowane, 
trawione, złocone
sygn. u spodu: Freia Schulze 1979
wys. 24 cm

cena wywoławcza: 900 zł

262
Wazon, Kosta Boda

Szwecja, 1931 r.

szkło brązowe,
sygn.: Kosta B 1931

wys. 30 cm

cena wywoławcza: 500 zł

259
Figurka wróbla
Rene Lalique, Francja, 2 poł. XX w. 

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

cena wywoławcza: 500 zł 
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263
Cukiernica skrzynkowa 
z kluczykiem
Austro-Węgry, poł. XIX w.

srebro 13-łutowe (pr. 0,812), m. 345 g
wym.: 15 × 14 × 10,5 cm
wsparta na czterech stylizowanych 
nóżkach, z pokrywą z uchwytem, 
korpus puklowany, zamykana na kluczyk

cena wywoławcza: 2 800 zł

264
Cukiernica,  

Claude Doutre Roussel
Francja (Paryż), XIX/XX w.

srebro pr. 0,950, m. 468 g
wys. 17 cm, sygn. na spodzie: D/ROUSSEL 

poniżej kostka domina, na kołnierzu  
pokrywy punca z głową Minerwy 

cukiernica wsparta na czterech stylizowanych 
w formie łap nóżkach, z pokrywką  

i dwoma uchwytami, zdobiona ornamentem 
roślinnym, giloszowana

cena wywoławcza: 2 000 zł

Claude Doutre Roussel – francuski złotnik, przejął praktykę po ojcu, Eugene Doutre 
Rousselu, miał swoją pracownię przy 118 rue Vieille du Temple w Paryżu, był aktywny 
w 2 poł. XIX w. i na początku XX w. (jego znak złotniczy został zarejestrowany 
w 1895 r.).
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266
Cukiernica skrzynkowa 
Jan Pogorzelski
Warszawa, pocz. XX w.

srebro pr. 0,875, m. 536 g
wym.: 8 × 13,5 × 10 cm
sygn.: POGORZELSKI i motywem głowy jelenia 
w otoku, na spodzie punca warszawskiego 
urzędu probierczego z lat 1908–1915 oraz 
wtórne, polskie punce probiercze z lat 
1963–1986; cukiernica wsparta na czterech 
kulistych nóżkach, zdobiona grawerowanymi 
rocaillami i motywami floralnymi, zamykana 
na zamek, wewnątrz złocona

cena wywoławcza: 5 000 zł

265
Cukiernica skrzynkowa 

z kluczykiem
Austro-Węgry, poł. XIX w.

srebro  13-łutowe (pr. 0,812), m. 306 g 
wym.: 9,5 × 15 × 12 cm

wsparta na czterech kulistych nóżkach, 
zdobiona ornamentem kwiatowym, 

wewnątrz złocona, zamykana na kluczyk

cena wywoławcza: 2 600 zł

Jan Pogorzelski (1819–1875) – warszawski złotnik, od ok. 1845 r. posiadał fabrykę 
znajdującą się przy ul. Bielańskiej 17. Sygnował swoje prace nazwiskiem i głową 
jelenia w otoku. Firma istniała do ok. 1911 r., po śmierci założyciela prowadzona 
przez jego zięcia, a następnie od 1907 r. przez innego właściciela. Produkcja 
obejmowała naczynia i przybory stołowe, jak również judaika. Jego prace znajdują 
się w zbiorach  m.in. Muzeum Historycznego m. Krakowa, Muzeum Historycznego 
m. Warszawy, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Rzemiosła Artystycznego 
w Budapeszcie, Muzeum Sztuki Złotniczej, Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego na 
Kazimierzu Dolnym.
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267
Cukiernica
poł. XIX w.

srebro 13-łutowe (pr. 0,812), m. 348 g
wys. 14,5 cm, śr. 11,5 cm
wsparta na stopie, z pokrywą z uchwytem 
w formie kwiatu, zdobiona ornamentem 
floralnym

cena wywoławcza: 2 400 zł

268
Zestaw do czekolady, Gustaf Möllenborg
Szwecja (Sztokholm), 1906 r.

srebro, m. łączna: 1030 g
3-elementowy komplet: 
mlecznik – wys. 8,5 cm, m. 167 g 
dzbanek do czekolady – wys. 18,5 cm, m. 499 g
cukiernica – wys. 10,5 cm, m. 364 g
sygn. na spodzie: MÖLLENBORG

cena wywoławcza: 2 800 zł
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270
Szczypce do cukru

XX w.

srebro pr. ok. 0,800,  
m. 35 g, dł. 15 cm

cena wywoławcza: 250 zł

271
Komplet 12. łyżeczek do kawy

Francja, po 1878 r.

srebro złocone pr. 0,800,  
m. łączna: 248 g

dł. łyżeczek: 14,5 cm; oryginalne etui – 
wym.: 16,5 × 32,5 cm

Horlogerie Bijouterie/M. Blum/Strasbourg

cena wywoławcza: 1 400 zł

269
Zestaw do mokki  
Lazarus Posen
Frankfurt n. Menem,  
po 1888 r.

w zestawie:
2 filiżanki: wys. 5 cm,  
śr. spodków – 8,5 cm, 
porcelanowe wkłady;  
mlecznik – wys. 5,5 cm
cukiernica – wys. 2,5 cm,  
śr. 5,5 cm
taca – wym.: 20 × 28 cm
srebro pr. 0,800, m. łączna 359 g
na spodzie punce złotnicze
bogate zdobienia ornamentami 
rocaillowymi

cena wywoławcza: 1 800 zł
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274
Łyżka ażurowa  
François Labat (1897–1920)
Francja (Paryż), XIX/XX w.

srebro pr. 0,950, m. 67 g
złocenia, dł. 18 cm
na czerpaku punca probiercza z głową Minerwy 
i znak złotniczy: w rombie 
inicjały „FL” z symbolem szewskiego szydła

cena wywoławcza: 450 zł

272
Łyżka do serwowania owoców

Henri Gabert (1882–1901)
Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

srebro złocone pr. 0,800, m. 63 g
dł. 23,5 cm, sygn. inicjałami H.G i motywem 

gabionu, bogate zdobienia kwiatowymi rozetkami 
i roccaillami

oryginalne etui – wym.: 13,5 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

273 
Łyżka do ponczu 
Jules Boivin (1862–1881)
Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

srebro pr. 0,950, m. 62 g
dł. 36,5 cm; czerpak w kształcie muszli
uchwyt pokryty masą perłową, na rączce punca probier-
cza z głową Minerwy i znak złotniczy – w rombie inicjały 
„JB” oraz symbole księżyca i gwiazd

cena wywoławcza: 400 zł
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276
Sztućce do sałat
Francja, po 1838 r.

uchwyty ze srebra pr. 0,800
czerpaki z kości, m. łączna 165 g

dł. 28 cm; na odwrocie zdobienia w postaci 
maszkaronów i dekoracyjnych kartuszy,  

na uchwytach punca probiercza z głową dzika 
i częściowo zatarty znak złotniczy – prawd. 

Alphonse Debain (1883–1911)

cena wywoławcza: 400 zł

275
Sztućce środka stołu do ryb
Francja, po 1838 r.

uchwyty ze srebra pr. 0,950
ostrza platerowane, m. łączna 299 g
dł. noża – 31 cm, dł. widelca – 27,5 cm
na uchwytach punca probiercza z głową Minerwy 
i znak złotniczy (nieczytelny)

cena wywoławcza: 600 zł
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277
Taca
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 1088 g
wym.: 48 × 32 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

278
Taca, Emil Viner

Anglia (Sheffield) 1940 r.

srebro pr. 0,925 (sterling), 
m. 3100 g

wym.: 32,6 × 54 cm,  
uchwyty z kości

cena wywoławcza: 9 500 zł
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279
Patera

Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 856 g
śr. 34 cm, na spodzie sygn. J. LUTZ

dekoracja floralna na kołnierzu 
o ośmiobocznym wykroju

cena wywoławcza: 2 200 zł

280 
Taca
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 1388 g
wym. 50 × 37,5 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł
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282
Patera ze sfinksem 
Niemcy (Berlin), 1 poł. XIX w. 

srebro o m. 290 g, wys. 23 cm
trzon zdobiony pełnoplastyczną 
sylwetą sfinksa, szkło dekorowane 
meandrem, na spodzie punca probierza: 
J. C. S. Kessnera (1819–1854) oraz 
inicjały złotnika: W.P

cena wywoławcza: 2 400 zł

281 
Patera

Rosja, 2 poł. XIX w.

srebro o m. 228 g, wys. 21 cm  
punce złotnicze na stopie, częściowo zatarte –  

prawd. Teodor Werner (1876–1896),  
wsparta na trzech kulistych nóżkach,  

trzon giloszowany, zdobiony dekoracyjnym kartuszem, 
szklany talerz o ozdobnym wykroju,  

miejscowo matowany – śr. 24 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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283 
Patera z postacią kobiety 
E. Bakstad
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800 o m. 698 g
wys. 29 cm, śr. 28,5 cm
trzon w formie pełnoplastycznej kariatydy
dwa szklane talerze o ozdobnym wykroju 
kołnierzy

cena wywoławcza: 6 500 zł
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286
Sosjerka
Portugalia (Porto) 
l. 1886–1938

srebro pr. 0,833, m. 396 g
wym.: 15 × 20,7 cm
punce probiercze na kołnierzu podstawki, 
powtórzone na korpusie naczynia

cena wywoławcza: 2 000 zł

285
Pojemnik  

do posypywania cukrem
Holandia, XVIII–XIX w.

srebro, m. 221 g
wys. 20,5 cm

na spodzie punce probiercze 
korpus żebrowany, ażurowe zamknięcie, 

na szczycie motyw kwiatowy

cena wywoławcza: 800 zł

284
Kieliszek do jajek 
Charles Tirbour (1897–1951)
Francja (Paryż), 1 poł. XX w.

srebro pr. 0,950, m. 77 g
wys. 6 cm, śr. podstawy 10 cm
na spodzie punca probiercza z głową 
Minerwy i znak złotniczy – w rombie pod 
symbolem torebki TIRBOUR

cena wywoławcza: 350 zł
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289
Czarka do degustacji wina  

Charles Legendre (1879–1887)
Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

srebro pr. 0,950, m. 109 g
wym.: 3 × 10 cm, śr. 7,5 cm

na uchwycie: monogram wiązany „CR” 
na odwrocie inskrypcja: Galleux

od spodu punca probiercza z głową Minerwy 
i znak złotniczy (częściowo zatarty)

cena wywoławcza: 450 zł

288
Para kieliszków do wina 
Asprey & Co Limited 
Anglia, 1977 r.

srebro pr. 0,925, m. łączna: 453 g
złocenia, wys. 15 cm
model okolicznościowy z okazji 25-lecia
koronacji Elżbiety II

cena wywoławcza: 1 400 zł

287
Kieliszek do wina 

Pellerin & Lemoing (od 1866 r.)
Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

srebro pr. 0,950, m. 44 g
wys. 9 cm, śr. 6,8 cm

zdobienia motywami roślinnymi
na stopie punca probiercza z głową Minerwy 

oraz inskrypcje: V.D.FM BERTEAU
na spodzie znak złotniczy: w rombie inicjały 

„PL” i symbole kielicha oraz gwiazd

cena wywoławcza: 400 zł
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290
Para świeczników

Szwecja, 1962 r.

srebro dociążane pr. 0,900
wys. 8 cm, śr. 9 cm

cena wywoławcza: 450 zł

292
Lichtarz

Niemcy (Berlin) 
l. 1818–1888

srebro dociążane,  
wys. 26,5 cm 

punce na krawędzi stopy

cena wywoławcza: 900 zł

291
Patera z uchwytem 
William Hutton & Sons
Anglia (Sheffield), 1905 r.

srebro pr. 0,925, m. 527 g
wym. 23,5 × 31,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
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293
Kandelabr
Hanau (?), XIX/XX w.

srebro pr. 0,800, m. 1371 g
wys. 47 cm, 5-świecowy, trzon w formie 
pełnoplastycznej postaci trytona

cena wywoławcza: 6 500 zl
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294
Wazon
2 poł. XX w.

srebro sterling (pr. 0,925), m. 502 g, 
wys. 30,5 cm 
bogate zdobienia brzuśca ozdobnymi 
kartuszami z motywami małżowinowymi

cena wywoławcza: 1 800 zł

295
Para lamp

Anglia (Londyn), 1915 r. 

podstawy srebrne (pr. 0,925), 
wys. 47 cm

abażur materiałowy
punce oraz sygn. złotnika: SW 

u dołu stopy

cena wywoławcza: 2 600 zł
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296
Lustro toaletowe

Polska, l. 1920–1931

oprawa ze srebra pr. 0,875  
wsparte na dwóch ozdobnie 

wyprofilowanych nóżkach, dekoracja 
obramienia w postaci kwiatów konwalii, 

punce probiercze na podpórce  
na zawiasie wym.: 39 × 27,5 cm  

(tafla lustra: 29 × 24,5 cm)

cena wywoławcza: 3 800 zł

297 
Lustro toaletowe, Norblin & Co.
Warszawa, pocz. XX w.

plater, wym.: 79 × 52,5 cm (tafla 
lustra: 47 × 34 cm) na spodzie drew-
niana płyta, podpórka na zawiasie, na 
uchwycie: w okręgu łabędź pod gwiazdą, 
w owalu napis: NORBLIN & Co/GALW:/
WARSZAWA., poniżej: 933D/SP/3 bogate 
zdobienia nóżek i zwieńczenia motywami 
kwiatowymi, punktowa skaza na tafli lustra

cena wywoławcza: 1 900 zł
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299
Zastawa deserowa

Nymphenburg, XX w.

w zestawie:
6 filiżanek: wys. 4,8 cm, śr. spodków – 13,5 cm

cukiernica – wys. 8,3 cm, mlecznik – wys. 9,3 cm
pojemniczek do śmietanki – wys. 10,5 cm

talerzyk do ciastek – śr. 17,5 cm, taca – śr. 35 cm
porcelana szkliwiona, malatury w postaci bukietów kwiatów

złocenia, dekoracja reliefowa, na spodzie znak wytwórni

cena wywoławcza: 2 800 zł

298
Zestaw talerzy i półmisków
Miśnia, XIX – XX w.

w zestawie:
2 salaterki – śr. 18 cm, 7 talerzy głębokich – śr. 23,5 cm
2 półmiski (mały – wym. 23,5 × 15,5 cm; duży – 61,5 × 30 cm)
porcelana szkliwiona, malatury w postaci scen rodzajowych
złocenia, na spodzie znak wytwórni

cena wywoławcza: 450 zł



129AUKCJA VARIA (18) | CERAMIKA

301
Komplet filiżanek do mokki
Miśnia, po 1934 r.

komplet składający się z 6. filiżanek ze spodkami
porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci kwiatów, ozdobne profilowanie
znak wytwórni na spodzie
wys. 4,5 cm, wym. spodków: 11,5 × 12,5 cm
oryginalna kaseta do przechowywania (wym.: 30,5 × 51 cm)

cena wywoławcza: 2 400 zł

300
Zestaw 5. talerzy, Miśnia

wzór Tischchenmuster
l. 1860–1924

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci orientalnej ornamentyki roślinnej

na spodzie znak wytwórni, śr. 25 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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303
Serwis do herbaty i kawy dla 11. osób
KPM Berlin, XX w.

w serwisie:
3 dzbanki: wys. 14–24,5 cm
cukiernica – wys. 10,5 cm, mlecznik – wys. 11 cm
11 filiżanek – wys. 5,5 cm, śr. spodków 14 cm
11 talerzyków deserowych – śr. 20 cm
porcelana szkliwiona, dekoracja reliefowa
znak wytwórni na spodzie

cena wywoławcza: 2 400 zł

302
Serwis kawowy dla 5. osób

Rosenthal Lotus, 2 poł. XX w.

w serwisie:
dzbanek do kawy z podgrzewaczem – wys. 24 cm
cukiernica – wys. 10,5 cm, mlecznik – wys. 8 cm

3 talerzyki – śr. 19 cm, 5 filiżanek: wys. 7 cm, śr. spodków – 14 cm
porcelana szkliwiona, złocenia, dekoracja reliefowa

na spodzie znak wytwórni: Rosenthal/GERMANY

cena wywoławcza: 600 zł



131AUKCJA VARIA (18) | CERAMIKA

306
Patera  
z talerzami
Miśnia,  
l. 1860–1924

w zestawie:
patera – śr. 27,5 cm oraz 4 talerze – 
śr. 21 cm
porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci dekoracji floralnej, 
ażurowe kołnierze
na spodzie znak wytwórni

cena wywoławcza: 850 zł

304
Talerz dekoracyjny
Miśnia, l. 1924–1934

porcelana szkliwiona, złocenia
zdobienia reliefowym motywem liści

na spodzie znak wytwórni, śr. 28 cm

cena wywoławcza: 600 zł

305
Talerz dekoracyjny
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona 
malatury w postaci bukietu kwiatów
reliefowa dekoracja kołnierza  
w formie winorośli
złocenia, profilowane krawędzie
na spodzie znak wytwórni, śr. 27 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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308
Talerz dekoracyjny
XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja kobaltem i sceną antyczną
śr. 23,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

307
Talerzyk

Miśnia, l. 1860–1924

porcelana szkliwiona, malatury, złocenia
ośmioboczny wykrój kołnierza

dekoracja kobaltem i bukietem kwiatów
na spodzie znak wytwórni i wycisk 

z numerem 28, wym.: 13 × 13 cm

cena wywoławcza: 200 zł



133AUKCJA VARIA (18) | CERAMIKA

309
Krater z wedutą
Miśnia, ok. 1850 r.

porcelana szkliwiona, tła kobaltowe
malatury naszkliwne, złocenia
w rezerwach widok pałacu książęcego 
w Wachwitz (Saksonia)
oraz kompozycja kwiatowa, na spodzie 
znak wytwórni oraz napis:  
Weinbergspalais des Königs
wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 6 200 zł
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310
Paterka 
KPM Berlin, l. 1870–1945

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci kwiatów
dekoracja reliefowa,  
na spodzie znak wytwórni
wym.: 16,5 × 22,5 cm

cena wywoławcza: 160 zł

312
Cukiernica 
Royal Copenhagen, 1959 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja reliefowa i szablonowa
w postaci kwiatów, wys. 10 cm
na spodzie znak wytwórni: ROYAL/
COPENHAGEN/DENMARK

cena wywoławcza: 180 zł

311
Paterka 

KPM Berlin, l. 1870–1945

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci kwiatów 

(miejscowe przetarcia), dekoracja 
reliefowa, na spodzie znak wytwórni, 

wym.: 16,5 × 22,5 cm

cena wywoławcza: 160 zł
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314
Wazonik 
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci kwiatu frezji
na spodzie znak wytwórni
wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 180 zł

313
Sosjerka 

Miśnia, l. 1860–1924

porcelana szkliwiona,  
malatury w postaci kwiatu róży

dekoracja reliefowa,  
na spodzie znak wytwórni
wym.: 10 × 25 × 16 cm

cena wywoławcza: 250 zł

315
Teryna 

Miśnia, kon. XIX w.

porcelana szkliwiona,  
malatury w postaci kwiatu róży

plecionkowa dekoracja reliefowa
na spodzie znak wytwórni
wys. 18 cm, szer. 35 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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316
Wazonik
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci dekoracji floralnej
na spodzie znak wytwórni
wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

318
Wazon
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci bukietu kwiatów
znak wytwórni na spodzie
wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

317
Wazon

Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana, szkliwiona, złocenia
dekoracja w postaci 

gałązki magnolii
znak wytwórni na spodzie, 

wys. 17 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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319
Paterka z uchwytami

Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona
malatury w postaci kwiatów

ażurowy kołnierz w formie plecionki
na spodzie znak wytwórni

wym.: 17,5 × 24 cm

cena wywoławcza: 300 zł

320
Wazon
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury w postaci dekoracji floralnej
na spodzie znak wytwórni
wys. 19,5 cm, śr. wlewu: 16,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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321
Para świeczników
Kämmer & Kramer, l. 1946–1953

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja w postaci pełnoplastycznych różyczek
wys. 7,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

323
Kandelabr czteroramienny, 
pięcioświecowy
Kaiser, l. 1979–1990

porcelana szkliwiona, złocenia
zdobienia pełnoplastycznymi różyczkami
na spodzie znak wytwórni: pod koroną
AK/KAISER/W.GERMANY
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 400 zł

322
Para świeczników

Plaue, XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja w postaci  

pełnoplastycznych różyczek
wys. 7 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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326
Figurka – córka Likomedesa

KPM Berlin, ok. 1800 r.

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne

na spodzie znak wytwórni, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

324
Figurka – putto z muszlą
XX w.

porcelana, malatury podszkliwne
wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

325
Figurka – putto z girlandą

XX w.

porcelana, malatury podszkliwne
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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327
Figurka dziewczynki z kaczkami
proj. A. Caasmann (1886–1968)
Rosenthal, 1914 r.

porcelana, malatury podszkliwne
na spodzie znak wytwórni
wys. 13 cm

cena wywoławcza: 750 zł

329
Figurka dziewczynki z piłką
Lladro, Hiszpania, 1983 r.

porcelana szkliwiona, malatury podszkliwne
na spodzie znak wytwórni: LLADRO/HAND 
MADE IN SPAIN/DAISA 1983 
wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

328
Figurka chłopca z prosiaczkiem

Royal Copenhagen, l. 1975–1979

porcelana szkliwiona, malatury 
podszkliwne na spodzie znak wytwórni:

ROYAL/COPENHAGEN/DENMARK
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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331
Figurka sarenki
Rosenthal, l. 40. XX w.

porcelana szkliwiona, malatury 
podszkliwne, na spodzie znak wytwórni: 
Rosenthal/GERMANY/KUNSTABTEILUNG/
SELB, wys. 8 cm

cena wywoławcza: 280 zł 

332
Figura ptaka

KPM Berlin, XX w.

porcelana szkliwiona
znak wytwórni na spodzie

wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł

330
Figurka sikorki, Hugo Meisel (1887–1966)
Rosenthal, l. 50. XX w.

porcelana szkliwiona, malatury podszkliwne
znak wytwórni na spodzie: 
Rosenthal/GERMANY/handgemalt/R
sygn. w masie: H. MEISEL
model nr: 849, wys. 9 cm

Projekt wykonany przez niemieckiego rzeźbiarza Hugo 
Meisela w 1936 r., podczas dwuletniego angażu 
w firmie Rosenthal. Artysta projektował również figurki 
dla manufaktur porcelany takich, jak: Heubach, 
Aelteste Volkstedter i Schwarzburger. Jego projekty 
zyskały sławę przede wszystkim z powodu wiernego 
odzwierciedlenia natury i umiejętności „zamrożenia” 
w ruchu przedstawianych modeli.

cena wywoławcza: 350 zł
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333
Miseczka 
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona
zdobienia wzorem cebulowym
na spodzie znak wytwórni
śr. 18,5 cm

cena wywoławcza: 180 zł

335
Dzbanek do kawy
Oscar Schaller Bawaria,  
Decor-Meissen, pocz. XX w.

porcelana szkliwiona
zdobienia kobaltem – wzór cebulowy
wys. 24 cm

cena wywoławcza: 250 zł

334
Talerz 

Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona
zdobienia kobaltem  

w postaci wzoru cebulowego
znak wytwórni na spodzie  

i powtórzony w dekoracji lustra
śr. 26 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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338
Kafel ceramiczny

Holandia, 1 poł. XVIII w.

fajans, kobaltowe malatury podszkliwne 
w postaci okrętu

wym.: 15,5 × 15,5 cm

cena wywoławcza: 80 zł

336
Kafel ceramiczny

Holandia, poł. XVIII w.

fajans, kobaltowe malatury podszkliwne
o tematyce marynistycznej

wym.: 13,5 × 13 cm

cena wywoławcza: 80 zł

337
Kafel ceramiczny
Holandia, poł. XVIII w.

fajans, kobaltowe malatury podszkliwne
zdobienia w postaci łodzi  
i fragmentu zabudowy miejskiej
bogata ornamentyka
wym.: 13,5 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 80 zł
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340
Wazon
Chiny, XX w.

mosiądz, dekoracja ornamentyką orientalną 
w technice cloisonne; wys. 30 cm

cena wywoławcza: 900 zł

339
Para wazonów
Chiny, poł. XX w.

porcelana szkliwiona, malowana kobaltem
dekorowana sylwetami smoków chińskich
wys. 59–60 cm, śr. wlewu: 20,5–21 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł



145AUKCJA VARIA (18) | CERAMIKA

341
Patera
Japonia, XIX w.

porcelana szkliwiona
malatury w postaci  
orientalnych drzew i ptaków
śr. 47 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

342
Waza na podstawie

Chiny, XX w.

porcelana szkliwiona
malatury czerwienią żelazową  

i farbami emaliowymi
w postaci orientalnych ptaków  

i drzewa wiśni japońskiej
wsparta na drewnianej podstawie 

nakryta ażurową pokrywą
wys. 69 cm, śr. wlewu: 18 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
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343
Talerz z serii dzieł Gustava Klimta 
– „Poezja”
Lilien Porzellan, Austria, 1991 r.

porcelana, złocenia, dekoracja szablonowa
z reprodukcją dzieła Gustava Klimta
edycja limitowana, sygn. numerem: 
7731A, wym.: 20,7 × 20,7 cm

cena wywoławcza: 250 zł

344
Talerz z serii dzieł Gustava Klimta 

– „Tęsknota za szczęściem”
Lilien Porzellan, Austria, 1991 r.

porcelana, złocenia, dekoracja szablonowa
z reprodukcją dzieła Gustava Klimta
edycja limitowana, sygn. numerem: 

5043A, wym.: 20,7 × 20,7 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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347
Popielniczka
proj. James Rizzi
Rosenthal, 1995 r.

porcelana, wym.: 11,5 × 11,5 cm
edycja limitowana: Philip Morris 2000

cena wywoławcza: 350 zł

346
Popielniczka

proj. Susan Fateh
Rosenthal 1997 r.

porcelana, wym.: 9 × 9 cm
limitowana edycja: Philip Morris 2000

cena wywoławcza: 350 zł

345
Popielniczka
proj. Tadashi Asoma
Rosenthal, 1996 r.

porcelana, wym.: 9 × 9 cm
edycja limitowana: Philip Morris 2000

cena wywoławcza: 350 zł
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348
Talerz dekoracyjny nr 18
proj. Otto Herbert Hajek 
(1927–2005)
Rosenthal Studio Line, 1982 r.

porcelana szkliwiona, śr. 26 cm
edycja limitowana: nr 0459/5000
napis: Farbwege durchdringen das Leben
oryginalne opakowanie

cena wywoławcza: 350 zł

350
Talerz dekoracyjny nr 19
proj. Paul Wunderlich 
(1927–2010) 
Rosenthal Studio Line, 1983 r.

porcelana szkliwiona, śr. 26 cm
edycja limitowana: 1561/5000
napis na odwrocie: Der Friede ist
der Vater aller Dinge- nicht der Krieg,
Herr Clausewitz! Paul Wunderlich 1982
oryginalne opakowanie

cena wywoławcza: 350 zł

349
Talerz dekoracyjny nr 6 

proj. Hans Werner Henze 
(1926–2012)

Rosenthal Studio Line, 1975 r.

porcelana szkliwiona, śr. 26 cm
edycja limitowana: nr 1115/5000

napis: (der junge Lord) bleibe  
guter Geist Euch hold

oryginalne opakowanie

cena wywoławcza: 350 zł
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353
Patera dekoracyjna

Włocławek, l. 60.–70. XX w.

fajans szkliwiony, ręcznie malowany
na spodzie znak wytwórni:

Zakłady Fajansu/WŁOCŁAWEK/ 
Rewolucji 1905

sygn. inicjałami: ŻM; śr. 30 cm

cena wywoławcza: 250 zł

351
Talerz dekoracyjny 

Włocławek, l. 60.–70. XX w.

fajans szkliwiony, ręcznie malowany
przez K. Jaworską,  

na spodzie znak wytwórni:
Zakłady Fajansu/WŁOCŁAWEK/ 

Rewolucji 1905, śr. 24 cm

cena wywoławcza: 200 zł

352
Talerz dekoracyjny 
Włocławek, l. 60.–70. XX w.

fajans szkliwiony, ręcznie malowany
na spodzie znak wytwórni:
Zakłady Fajansu/WŁOCŁAWEK/ 
Rewolucji 1905, śr. 24 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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355
Lustro

1 poł. XX w.

konstrukcja drewniana; zdobienia 
gipsowe, pozłacane

lustro fazowane
wym. 92 × 60 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł356
Lustro
2 poł. XIX w.

drewno mahoniowe, mosiężne zdobienia
wys. 137 cm, szer. 55 cm

cena wywoławcza: 300 zł

354
Lustro
kon. XIX w. 

Konstrukcja drewniana, fornir mahoniowy, intarsje, 
w górnej części plakieta ze scenką przedstawiającą 
kobietę w powozie zaprzęgniętym w dwa konie
wys. 140 cm, szer. 47,5 cm
widoczne pęknięcie plakiety w prawym górnym rogu

cena wywoławcza: 4 800 zł
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357
Witryna w stylu secesyjnym
Anglia, pocz. XX w.

konstrukcja sosnowa, mahoń, intarsje 
z drewna owocowego, aplikacje mosiężne
wys. 216 cm, dł. 138 cm, gł. 42 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
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358
Sekretera

XIX w.

dąb lity, sosna, fornir orzech czeczotowy
wys. 137 cm, szer. 112 cm, gł. 44 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

359
Sekretera
XIX w.

jesion lity, sosna, okucia mosiężne; 
wys. 143 cm, szer. 100 cm, gł. 50 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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361
Kredens

Niemcy, 1 poł. XVIII w.

konstrukcja dąb, sosna; fornir – 
palisander, orzech, dąb

wysokość 145 cm, dług. 176, 
gł. 60 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

360
Szafa mleczna
XVIII w.

drewno dębowe,
snycerka w drewnie,
wys. 140 cm, szer.
180 cm, gł. 57 cm

cena wywoławcza: 
4 200 zł
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363
Krzesło
XX w. 

drewno mahoniowe 
99 × 46 × 40 cm 

cena wywoławcza: 800 zł

362
Biurko w stylu empirowym
kon. XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy, 
aplikacje, trzewiki i barierka z brązu, 
dekoracyjna taśma mosiężna wokół frontów, 
blat pokryty zieloną skórą
wys. 74 cm, dł. 96 cm, głęb. 56 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

364
Konsola w stylu empirowym
pocz. XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy, 
okucia mosiężne;
wys. 83 cm, dł. 84,5 cm, gł. 35 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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365
Sofa
2 poł. XIX w.

konstrukcja: sosna, fornir: mahoń, snycerka
wys. 105 cm, dł. 207 cm, gł. 66 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

366
Sofa w stylu Ludwika XV

2 poł. XIX w.

drewno sosnowe, 
lipowe; złocenia; wys. 100 cm, 

szer. 166 cm, gł. 60 cm

cena wywoałwcza: 2 200 zł
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369
Komoda
XIX w.

sosna lita, okucia mosiężne
wys. 80 cm, dł. 92 cm, gł. 47 cm

cena wywoławcza: 900 zł

368
Kredens

Theophil Muller, Drezno, 1 poł. XX w.

konstrukcja sosnowa i mahoniowa, 
fornir mahoniowy, wewnątrz plakietka 

firmowa, „Theophil Muller, Dresden 21”
wys. 154 cm, szer. 87 cm, gł. 40 cm

cena wywoławcza: 800 zł

367
Kredens, Art Déco
l. 1920–30

konstrukcja sosnowa, płyta,  
fornir jesionowy, palisandrowy
wys. 168 cm, szer. 89 cm, gł. 54 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
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370
Komplet  mebli
1 poł XX w. 

konstrukcja sosnowa, fornir brzozowy, aplikacje: 
drewno srebrzone, okucia mosiężne, intarsje 
z masa perłową
biurko: wys. 113 cm, szer. 116, gł. 65 cm
stolik: wys. 75 cm, szer. 116 cm, gł. 60 cm
fotel: wys. 95 cm, szer. 56 cm, gł. ok. 50
2 × krzesło: wys. 77 cm, szer. 61, gł. 50 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł
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371
Niciak, biedermeier
2 poł. XIX w.

konstrukcja sosnowa i brzozowa, 
drewno czereśniowe, 
fornir czereśniowy wys. 80 cm, 
szer. 63 cm, gł. 51 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

374
Stół-karciak
kon. XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir orzech,  
wys. 73 cm, dł. 92 cm, gł. 45 cm, 
po rozłożeniu: 92 × 90 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

372
Parawan w stylu 

biedermeier
l. 1850–1880

drewno wiśniowe, 
częściowo czernione

wys. 166 cm, szer. 102 cm, 
gł. 57 cm

cena wywoławcza: 900 zł

373
Karciak
2 poł. XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy, 
wys. 74 cm, szer. 63 cm, gł. 41 cm 
(po rozłożeniu 82 cm)

cena wywoławcza: 1 200 zł
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375
Stolik do gry w szachy

Art Déco, l. 1920–30.

drewno palisander, wys. 73 cm, blat 
dwustronny (81 × 84 cm)

cena wywoławcza: 7 500 zł

376
Toaletka w stylu Art Déco
l. 1920–30

konstrukcja: sosna, fornir: orzech 
wys. 164 cm, szer. 118 cm, gł. 32 cm

cena wywoławcza: 750 zł

377
Sepet

XVIII/XIX w.

różne gatunki drzew owocowych, 
orzech, liczne bogate intarsje 
wym.: 16 × 29,5 × 24 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł 
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378
Kredens w stylu Art Déco

l. 1920–30

konstrukcja sosnowa 
i mahoniowa, płyta pilśniowa 
fornir mahoniowy, brzozowy, 

okucia mosiężne niklowane wys. 
153 cm, szer. 125 cm, gł. 57 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

379
Kredens, Art Déco
l. 1920–30

konstrukcja sosna, płyta, fornir 
brzozowy, wys. 139 cm, szer. 
127 cm, gł. 50 cm
Wystawiany: Mieszczański 
(S) pokój: od biedermeieru 
do art déco, Muzeum Sopotu, 
24.10.2015–10.01.2016

cena wywoławcza: 3 400 zł
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380
Szafa kredensowa, 
Art Déco
lata 1920–30.

konstrukcja sosna, fornir 
orzech, mahoń
wys. 177 cm, szer. 
234 cm, gł. 56 cm 

cena wywoławcza: 
6 000 zł 

381
Biurko, Art Déco
l. 1920–30.

konstrukcja sosnowa i mahoniowa, 
płyta, fornir mahoniowy, orzechowy
wys. 79 cm, szer. 150 cm, 
gł. 81 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł



I. PRZED AUKCJĄ

1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji 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 (18)

Sopot, 8 lipca 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, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@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: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894 

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



ALFRED WIERUSZ KOWALSKI „REKWIZYCJA” (1875 r.), olej/płótno, 79 x 58,5 cm,
sygnowany, datowany i opisany l.d.:  ‘Alfred W Kowalski 75 Monachium’



13 LIPCA 2017 R.
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Alfons Karpiński (1875 Rozwadów – 1961 Kraków), Cynerarie, 1929, olej, tektura, 97,5 × 69 cm



12–30 SIERPNIA 2017  

WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

Czekając na wenę, 2016, 2016, pastel, akryl, płótno, 120 × 80 cm, sygn. l.g. (fragm.)

ALEKSANDER KORMAN (1953–2017) 
PRACE Z KOLEKCJI RODZINY ARTYSTY



Bartosz Świątecki (Pener), A Minute to 
Breathe, technika mieszana, płótno,  
100 × 100 cm

8 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU •  19 SIERPNIA 2017 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



19 SIERPNIA 2017 R. 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Henryk Hayden (1883 Warszawa – 1970 Paryż) Pejzaż, olej, płótno, 60 × 81 cm, sygn. p. d.: Hayden 
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BURI MAX  51, 52 
CHLEBOWSKI STANISŁAW  103
CURRY ROBERT F.   22 
CZAJKOWSKI STANISŁAW  67
CZEŚNIK HENRYK  145 
DERTINGER ERNST  152 
DILL LUDWIG  54  
DOMARADZKI STEFAN   61, 76
DZIERZENCKI EUGENIUSZ  110
DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA ZOFIA  68, 69
EBERT ANTON  82
EIBISCH EUGENIUSZ  136, 137, 138, 139 
ESPENSEN MARX LETH  128 
FABIJAŃSKI STANISŁAW  90
FILIPKIEWICZ STEFAN  12 
FINKELSTEIN SAMUEL  97
FRECHKOP LEONID  123 
GASIŃSKI JAN  70, 106, 107
GAUSE WILHELM  63 
GLEICHEN-RUSSWURM H. L. 19 
GORBATOWSKI KONSTANTY  135 
GÓRSKI STANISŁAW  11 
GRÄBONE ARNOLD  59 
GUMOWSKI JAN KANTY  154, 163, 164, 165 
GURCH RICHARD   38 
HILGERS C.  44 
HOFMAN WLASTIMIL    14 
KISLING MOJŻESZ  149, 150
KLAR ARTUR   26

  
KOCHANOWSKI ROMAN  66
KORECKI WIKTOR   25, 49  
KOSSAK JERZY   2
KRASNOWOLSKI JÓZEF   27 
KRCHA EMIL   23, 126
KREISEL PAUL  94
KUZNIECOW N.  65
LACHUR MACIEJ  130 
LACHUR ZBIGNIEW  131 
LEDWOS RYSZARD  134 
LESSING KONRAD LUDWIK    57 
LUDWIKIEWICZ JÓZEF  108, 109
MALARZ NIEOKREŚLONY (2 poł. XVIII w.)
Wenus z Amorem   88 
MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX/XX w.)
Madonna  114
MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX w.)
Martwa natura z kwiatami   124
Malarz nieokreślony (2 poł. XIX w.)
Zachmurzone niebo, 1850 r.   64 
MALARZ NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.)
Widok na Giewont, 1923 r.   33 
Pejzaż, 1919 r.   43 
Przy brzegu, 1911 r.   46 
Drzewa, 1917 r.   48 
Akt siedzącej/Akt Leżącej    119 
Głowa Beduina, 1930 r.  151 
MALARZ NIEOKREŚLONY (XX w.)
Akt   120
Drzewa nad wodą   45 
Jaskółki     17
Nad wodą   20 
Pejzaż    35  
Pejzaż   42
Pejzaż z łodzią   40
Przed kościołem    24  
Przy chacie    113 
Rozlewisko   41 
Szwoleżer polski w starciu z huzarem pruskim    4 
Zakole rzeki   112 
MALINOWSKI ANDRZEJ   39 
MALISZEWSKA-ZAKRZEWSKA JANINA  10 
MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  77
MENGE EMIL  161 
MIĘDZYBŁOCKI ADAM  95
MOKWA MARIAN  104
MORAS WALTER  80
NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ 60

 
NOAKOWSKI CZESŁAW  102
OTT EUGENE CONRAD  85
PANEK JERZY  143, 144 
PAWŁOWSKI ANTONI   55 
PAWŁOWSKI JERZY  93
PETUEL RUDOLF  47
PEURSEN ADAM VAN  84
PIASECKI LESZEK  1, 3 
PINKAS IGNACY  91
PODGÓRSKI STANISŁAW JAN   21 
POGORZELSKI JERZY  100
POUSTOCHKINE BAZYLI  53
PRIEBE RUDOLF  58, 81
PROCAJŁOWICZ ANTONI   28 
RITSMA  18 
RÖHR H.   37 
ROSSOWSKI WŁADYSŁAW  89
ROTH TONI    8 
RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA    6, 7 
SCHIRM CARL COVEN  50 
SCHMAUK CARL   32 
SCHUHKNECHT ADOLF  78
SCHULTZE CARL  56
SERAFIN WŁADYSŁAW  111
SPIRO EUGEN  125 
SUCHANEK ANTONI  166 
SZMAJ STEFAN  146, 147, 148 
TARANCZEWSKI WACŁAW  99
TEDESCHI N.    36 
TEISSEYRE STANISŁAW  133 
TERLECKI ALFRED    31 
THOMASSIN DÉSIRÉ  79
TOMASZEWSKI MARCIN  140 
TRUSZ IWAN  62
URTNOWSKI TEODOR  96
VENNE ADOLF VAN DER  83
WASILEWSKI CZESŁAW   13 
WINKLER EDMUND  160 
WINKLER FRITZ   129 
WŁODZIMIERZ NAŁĘCZ   60 
WNUKOWA JÓZEFA  132 
WOJNARSKI JAN  71, 72, 73 
WÓJCIK FRANCISZEK   34 
ZAPŁATYŃSKI ANTONI  92
ZIELENIEWSKI KAZIMIERZ   127
ŻARNECKI STANISŁAW  29 
ŻURAWSKI STANISŁAW   74,  101

Indeks  

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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Zdzisław Beksiński, Bez tytułu, 1980, olej, płyta, 74 × 88 cm
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