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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Kubek w kształcie głowy Turka
Manufaktura Braci Nowych, Rosja, 
pocz. XIX w.

porcelana, malatury podszkliwne; na 
uchwycie znak wytwórni; niewielkie
pęknięcie przy krawędzi; wys. 11 cm, 
śred. wylewu 7 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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2
Figura śmiejącego się Chińczyka
Miśnia, XIX w., proj. Johann F. Eberlein, 
1740 r.

porcelana, malatury podszkliwne, złoce-
nia, metal, ruchome dłonie, głowa i język 
(mechanizm z metalowym obciążnikiem na 
pręcie); sygn. na spodzie znak wytwórni oraz 
ryty numer „156”, malowana czerwienią 
litera „R”; stan zachowania: pęknięcie szyi 
i górnej części korpusu; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
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3
Talerz Deruta
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1907–1909

glina szkliwiona, malowana, na banderoli 
autorski monogram wiązany „OB” (Oswald 
Buchman), na spodzie znak wytwórni, 
wyryta litera „M” lub „W” oraz napis 
ołówkiem „No. 144”; śred. 33,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

4
Albarello Faenza

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 20–30. XX w.

majolika, wielobarwne szkliwa 
kryjące, na spodzie znak wytwórni; 

wys. 20,5 cm, śred. wylewu 11,3 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
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5
Albarello z geniuszami i satyrami
Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, przed 1910 r.

majolika, odlew z formy, szkliwa barwne, 
kryjące, dekoracja w postaci motywów grote-
skowych, rogów obfitości, girland i kartuszy 
z personifikacjami cnót; na spodzie znak 
wytwórni; wys. 52,5 cm, śred. wylewu 
26 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł
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6
Popiersie chłopca
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1905–1910,  
proj. Heinrich Splieth

glina, szkliwo białe, sygn. na cokole: 
SPLIETH/ROM 1900, na spodzie znak 
wytwórni; wys. 42 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

7
Misa

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1933–1944

glina szkliwiona, na spodzie  
znak wytwórni; wys. 8 cm,  

śred. wylewu 21,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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9
Figura niedźwiedzia
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1930–1944

glina, szkliwa zaciekowe, na spodzie znak 
wytwórni; wys. 18 cm, dł. 29 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

8
Figura młodego byka

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, ok. 1930 r.,  

proj. Albert Hussmann

glina, szkliwo wielobarwne, na krótszym 
brzegu podstawy wyciśnięty napis: 

Jungstier, na spodzie znak wytwórni oraz 
numer formy „541”; wys. 20,5 cm,  

wym. podstawy 29,5 × 11 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
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11
Teryna

Miśnia, okres Marcoliniego (1774–1814)

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne, złocenia; dekoracja w po-

staci scenek rodzajowych w nadmorskim 
pejzażu; na spodzie znak wytwórni; 

wys. 15 cm, dł. 27 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

10
Figura Grupa Bachusa
KPM Berlin, pocz. XX w., 
proj. J. Kaendler, ok. 1745 r.

porcelana biała, szkliwiona;  
na spodzie znak wytwórni;  
po konserwacji; wys. 26 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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13
Figurka putta ze skrzypcami
Miśnia, XIX/XX w.

porcelana, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 23 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

12
Figura kota

Miśnia, ok. 1860 r., 
proj. J. J. Kaendler, 1743 r.

porcelana, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni;  

dł. 14,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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14
Dziewczyna z foksterierem
Goldscheider, Wiedeń, l. 30. XX w., 
proj. Stephan Dakon

fajans, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 33,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

15
Dziewczyna z sakwojażem 

i walizkami
Goldscheider, Wiedeń, l. 30. XX w.

fajans, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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17
Figurka sarenki
Rosenthal, ok. 1957 r., 
proj. Fritz Heidenreich, 1944 r.

porcelana, malatury podszkliwne,  
sygn. wyciskiem: „F. HEIDENREICH”,  
na spodzie znak wytwórni; niewielki 
ubytek szkliwa na jednej racicy;  
wys. 11,5 cm, dł. 23,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

16
Figura sowy uszatej

Wytwórnia Fajansu w Pacykowie, 
l. 1921–1929, proj. Vaclav Suchánek, 

1897 r.

fajans, malatury podszkliwne; sygn. z tyłu 
wyciskiem: „Made in Poland”, „P” w trój-
kącie, symbole produkcyjne; wys. 41 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
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18
Figura koguta
1 poł. XX w.

porcelana biała, szkliwiona; 
wys. 26,5 cm, dł. 46 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

19
Figura Ewa

KPM Berlin, l. 1945–1962,  
proj. Hermann Hubatsch, 1924 r.

porcelana biała, szkliwiona; na podstawie 
wycisk „HUBATSCH 23”, na spodzie znak 

wytwórni; wys. 40 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł
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20
Figura konia
Rosenthal, ok. 1925 r.,  
proj. Gerhard Schliepstein

porcelana biała szkliwiona; na podstawie 
odcisk „G. Schliepstein.”, na spodzie 
znak wytwórni oraz symbole produkcyjne 
„K. 754./12”; wys. 38 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

21
Figurka dziewczyny z motylem

Karl Ens, Volkstedt, l. 1914–1939

porcelana biała, szkliwiona;  
na spodzie znak wytwórni;  

wys. 20 cm

cena wywoławcza: 650 zł
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22
Patera w kształcie muszli
Kuzniecow, Ryga, XIX/XX w.

fajans, malatury podszkliwne, dekoracja 
plastyczna w postaci puttów podtrzymują-
cych muszlę; na spodzie odcisk  
„М. С./Кузнецова/1724/33”; drobne wyszczer-
bienia i ubytki szkliwa; wys. 35 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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24
Serwis do kawy
Moritz Zdekauer, Czechosłowacja, 
l. 1922–1945

w zestawie: dzbanek, cukiernica, 
mlecznik, maselnica, talerz deserowy, 
6 filiżanek, 6 spodków, 6 talerzyków 
deserowych; porcelana szkliwiona; brak 
przykrywki mlecznika; wys. dzbanka 23

cena wywoławcza: 900 zł

23
Serwis do kawy „Płaski”
Ćmielów, ok. 1930 r.,  
proj. Bogdan Wendorf

w zestawie: dzbanek, cukiernica, 
mlecznik, 4 filiżanki, 4 spodki; porcelana 
barwiona w masie, srebrzenia, dekoracja 
techniką kalkomanii; wys. dzbanka 20 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł



16 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

27
Popielniczka z kaczkami
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1927–1944,  
proj. Arthur Steiner

glina, barwne szkliwa zaciekowe, 
sygn. na brzegu podstawy: A. Steiner, 
na spodzie znak wytwórni, numer 
formy „403” oraz symbol dekoracji 
„hp”; wys. 10,5 cm, wym. podstawy 
16 × 12,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

26
Popielniczka z wężem

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, 
l. 1930–1944

glina, szkliwo zaciekowe; na spodzie znak 
wytwórni, numer formy „416” oraz symbol 

dekoracji „hp”; śred. podstawy 17,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

25
Paterka ze śpiącymi kaczkami
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, przed 1934 r.

glina, szkliwa zaciekowe; na spodzie 
znak wytwórni, numer formy „389”, 
symbol dekoracji „hp” oraz ryty napis 
okolicznościowy z 1934 r.; wys. 6 cm, 
śred. 20,5 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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28
Popielniczka z dzikami

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, ok. 1930 r.,  

proj. Arthur Steiner

majolika, szkliwo wielobarwne,  
na spodzie znak wytwórni; wys. 14,5 cm, 

wym. podst. 30 × 21,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

29
Figura bawiących się 
niedźwiadków
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1927–1944

glina, szkliwo zaciekowe; na spodzie 
znak wytwórni, numer formy „293” oraz 
symbol dekoracji „hp”; wys. 15 cm, 
dł. podstawy 23,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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30
Krater wolutowy
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, przed 1907 r.

glina malowana podszkliwnie pigmentem 
białym i czarnym; na spodzie znak 
wytwórni oraz symbol dekoracji „41a”; 
wys. 34 cm, śred. wylewu 17,5 cm

cena wywoławcza: 4 600 zł

31
Talerz

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, po 1918 r.

glina malowana podszkliwnie; dekoracja 
w postaci rydwanu; na spodzie znak wy-
twórni i numer formy „364”; śred. 33 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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33
Figura konia Kronos
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1936–1937,  
proj. Albert Heinrich Hussmann

glina, miejscami szkliwiona; na 
postumencie napis: OLYMPIASIEGER, 
pięć kół olimpijskich oraz KRONOS; 
wys. 37,2 cm, wym. postumentu 
29 × 11 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

32
Figura kobiety

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 30. XX w.,  

proj. Ludwig Manzel (1858–1936)

glina; sygn. na podstawie: L. Manzel, 
na spodzie znak wytwórni; wys. 28 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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34
Waza do kruszonu

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 30. XX w.,  

proj. dekoracji Hans Haffensichter

glina malowana podszkliwnie 
kobaltem, złocona; na spodzie znak 

wytwórni, numer formy „451 I”, napis 
„Handmalerei” i symbol dekoracji „brg”; 

wys. 24,5 cm, szer. 38,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

35
Cache-pot
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1920–1944

glina, malatury podszkliwne,  
na spodzie znak wytwórni;  
wys. 19 cm, śred. wylewu 23,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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37
Amfora

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, po 1910 r.

glina, malatury podszkliwne, 
dekoracja w postaci stylizowanych 
motywów roślinnych i geometrycz-

nych, na spodzie znak wytwórni  
oraz numer „159”; wys. 30 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

36
Wazon
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, przed 1910 r.

glina, malatury podszkliwne, dekoracja 
roślinna, na spodzie znak wytwórni 
i numer formy „166”; wys. 20 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
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40
Patera La danse de flore
Val St. Lambert, l. 30. XX w.

szkło kryształowe, bezbarwne i kobalto-
we, szlifowane, trawione, złocone, deko-
racja w postaci fryzu figuralnego; sygn. 
na spodzie: Val st. Lambert; wys. 22 cm, 
śred. wylewu 30,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

38
Patera Candia Papillon
Johann Loetz Witwe, Klostermühle, 
ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, iryzujące, wprasowane 
płatki szkła żółto-srebrnego; 
wys. 15,5 cm, śred. 23 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

39
Wazon

Ludwig Moser & Söhne,  
Karlsbad, ok. 1920 r.

szkło ametystowe, szlifowane, złocone, 
dekoracja Fipop; sygn. na spodzie: 

Moser/Karlsbad; wys. 23 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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41
Wazon

Emile Gallé, Nancy, l. 1904–1906

szkło bezbarwne podmalowane białym 
i zielonkawym proszkiem, powlekane 

szkłem żółtym I pomarańczowym, 
trawione, polerowane; dekoracja  

w postaci kwiatów narcyza; sygn.  
na brzuścu: *Galle; wys. 35 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

42
Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1903–1904

szkło bezbarwne podmalowane białym 
i żółtym proszkiem, powlekane szkłem 
niebieskim i brązowo-fioletowym,  
trawione, polerowane; dekoracja  
w postaci irysów, lilii wodnej i grążeli;  
sygn. na brzuścu: Galle; wys. 48 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
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43
Popiersie Chrystusa
Baccarat, Paryż, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, odlewane, matowane; 
sygn. u dołu: Baccarat depose; 
wys. 28 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

44
Pucharek

Śląsk, 1864 r.

szkło bezbarwne, szlifowane, złocone, 
dekoracja w postaci medalionów 

z przedstawieniami architektury Cieplic 
i widoków okolic; wys. 12,5 cm,  

śred. wylewu 7,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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46
Puchar z pokrywą
Norymberga, koniec XVIII w.

szkło bezbarwne, szlifowane; wys. 39 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

45
Kielich flet

Poczdam, ok. 1720 r.

szkło bezbarwne, rytowane, szlifowane, 
polerowane, malowane złotem, 

na brzuścu dekoracja w postaci kartusza 
z monogramem Fryderyka Wilhelma I; 

wys. 36 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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47
Kielich mszalny
Małopolska, 1 ćw. XVII w.

srebro kute, repusowane, odlewane, 
złocone, m. 360 g

Stopa okrągła, lekko wypukła, pokryta 
płaskim ornamentem schweifwerkowym, 
w który wplecione są uskrzydlone główki 
aniołków oraz pęki owoców. Czara gładka, 
ujęta do połowy wysokości w koszyk, de-
korowany podobnie jak stopa. Nodus, ujęty 
przewiązkami z trzema plastycznymi głów-
kami aniołków, pokryty w całości dekoracją 
schweifwerkową. Kielich w całości złocony; 
na krawędzi stopy trudno czytelna austriacka 
cecha kontrybucyjna z lat 1806–1807;  
wys. 23 cm, śred. czaszy 8,7 cm, śred. 
stopy 12 cm

cena wywoławcza: 30 000 zł
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48
Ampułka na wodę
Dominikus Saler, Augsburg, XVII/XVIII w.

srebro, m. 145 g; wys. 13 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

49
Solniczka

Christianus Drentwett  
(mistrz od 1754 r., zm. 1801 r.), 

Augsburg, l. 1773–1775

srebro kute, odlewane, wewnątrz złocone, 
m. 115 g; znaki złotnicze: cecha mistrza 

„CD”, znak miejski, wężyk probierczy; 
wys. 5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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50
Dzban do wina
Johann Christian Holl I (1679–1749), Gdańsk, 1729 r.

srebro wyoblane, kute, odlewane, częściowo złocone, m. 1087 g, 
znaki złotnicze (na krawędziach pokrywy i stopy): znak miejski z lat 
1701–1734, znak warsztatowy „JCH”, pruski znak kontrybucyjny 
z lat 1809–1812: orzeł w owalu; na spodzie datowanie: „Anno 
1729”; wys. 25 cm; stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 28 000 zł
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51
Para dzbanków do kawy
Gdańsk, 3 ćw. XVIII w.

srebro kute, repusowane, odlewane, drew-
no, m. 1200 g; znaki złotnicze: znak miejski 
z l. 1766–1770, cecha probiercza Michaela 
Schleicha, starszego cechu w l. 1757, 1765, 
1769 oraz nieczytelny znak warsztatowy 
Jakoba Haase (mistrz 1730 r.) lub Johanna 
Lehnerta (mistrz 1747 r.) przebity puncą 
złotnika elbląskiego Johanna Karla Krintza 
(mistrz 1784 r., zm. 1820 r.); wys. 27 cm 
i 20,5 cm

Dzbanki o gruszkowatym kształcie, z dwu-
stopniowymi, kopulastymi pokrywami na 
zawiasach, zwieńczonymi uchwytami 
w formie pełnoplastycznych kwiatów i liści. 
Wylewy zdobione reliefowymi motywami 
rocaillowymi. Korpusy wsparte na trzech 
wolutowo wygiętych nóżkach z motywem 
palmet. Ucha drewniane, wolutowo wygięte.

cena wywoławcza: 17 000 zł
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52
Para świeczników
Wrocław, l. 1834–1839

srebro kute, odlewane, sztancowane, 
m. 1060 g; znaki złotnicze: znak miejski, 
znak probierczy z lat 1834–1839, znak 
imienny złotnika „S. K.”; wys. 31,5 cm

Na kwadratowej plincie, wspartej na 
4 nóżkach w kształcie lwich łap, okrągła 
stopa, u dołu kanelowana. Trzon tralkowy, 
wsparty na 4 pełnoplastycznych delfinach, 
w górnej części kanelowany. Wazonowa 
tulejka oddzielona od trzonu kapturkiem 
z liści i palmet.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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53
Para świeczników  
z herbem Topór
Johann August Gebhardt,  
Berlin, 1 poł. XIX w.

srebro, m. 295 g; wys. 10 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

54
Para świeczników

Jan (Johann) Blau, Poznań, 2 ćw. XIX w.

srebro, m. 470 g; znaki złotnicze: cecha 
imienna złotnika, znak miejski, cecha 

probiercza „A”; wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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55
Para świeczników
Christian Wandel, Gdańsk, l. 1806–1810

srebro kute, repusowane, cyzelowane, 
m. 385 g; znaki złotnicze: cecha imienna 
złotnika (Christian Wandel, mistrz od 
1803 r.), znak probierza (F. W. Ende, starszy 
cechu w l. 1806, 1807, 1810) i cecha 
miejska Gdańska z l. 1787–1809; wys. 
22 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł



34 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

56
Puchar zawodów hippicznych
Anton Pfiehl (1843–1904),  
Wiedeń, 2 poł. XIX w.

srebro p. 3, odlewane, cyzelowane, 
matowane, m. 895 g, znaki złotnicze: 
znak mistrza „AP”, austriacka cecha pań-
stwowa z lat 1872–1920; wys. 32 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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57
Puchar
pocz. XIX w.

srebro p. 12, m. 340 g; dekoracja w po-
staci liści dębu i głowy jelenia; na stopie 
grawerowane napisy: Königsberg/Elbing/
korona hrabiowska/1820; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

58
Przybornik z figurą jelenia

przed 1886 r.

srebro p. 12, m. 545 g; 
dł. 30,5 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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59
Bużuarek w stylu neobarokowym

pocz. XX w.

srebro p. 925, m. 303 g; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

60
Para kandelabrów
XIX/XX w.

metal srebrzony; wys. 69 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
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61
Buliera w stylu neobarokowym
XIX/XX w.

srebro p. 800, wytłaczane, odlewane, 
cyzelowane, m. 2955 g; drewno 
malowane; wys. z uchwytem 44,5 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł
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62
Patera
WMF, Geislingen, l. 1910–1925

metal srebrzony, uchwyt w postaci 
jaszczurki na gałązce; wys. 20,5 cm, 
dł. 27 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

63
Kandelabr pięcioświecowy

Lazarus Jacob Posen,  
Frankfurt nad Menem, XIX/XX w.

srebro p. 800, m. 1115 g; wys. 45,5 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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65
Łyżka wazowa

Sankt Petersburg, 1840 r.

srebro p. 84, czerpak wewnątrz złocony, 
m. 345 g; znak imienny złotnika „IFP”, 
znak probierza „Д.Т 1840” (Dmitrij Twier-
skoj), próba srebra „84”, znak miejski;  

na spodzie trzonka grawerowany mono-
gram „H. S.”; dł. 34,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

64
Kosz z pałąkiem

Karl Adolf Seipel,  
Sankt Petersburg, 1856 r.

srebro p. 84, wytłaczane, sztancowane, 
częściowo złocone, m. 450 g; znaki 

złotnicze: znak miejski, znak mistrza, 
znak probierza z datą 1856, próba srebra 

„84”; wys. 11 cm, dł. 28 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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67
Taca

Gruzja (?), XIX/XX w.

srebro p. 84, kute, odlewane, 
cyzelowane, m. 1420 g; dł. 56 cm, 

szer. 35 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

66
Para świeczników
Czechosłowacja, l. 1929–1942

srebro p. 800, m. 639 g; wys. 34 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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68
Patera

Gustav Memmert, Berlin, l. 1890–1910

srebro p. 800, m. 995 g; dekoracja 
plastyczna w postaci amorów i girland; 
znaki złotnicze: próba srebra „800M”, 

próba srebra „3” z lat 1963–1986, cecha 
dodatkowa, monogram „J.W”  

oraz austriacka cecha importowa 
wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

69
Patera
Henri Soufflot, Paryż, 
l. 1884–1910

srebro p. 950, m. 820 g; 
wym. 35,5 × 37,5 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
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70
Kosz

XIX/XX w.

metal, szkło bezbarwne, szlifowane; 
na spodzie niezidentyfikowany znak 
wytwórni; niewielkie wyszczerbienie 

krawędzi szkła; wys. bez pałąka 29 cm, 
dł. 30 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

71
Koszyk
Ferdinand Henzler, Hanau, XIX/XX w.

srebro p. 800, wytłaczane, sztancowane, 
m. 512 g; dekoracja w postaci girland 
i medalionów z herbami; znaki złotnicze: 
próba „800”, warszawska próba srebra 
„3”, cecha lombardowa; wys. 18,5 cm, 
szer. wylewu 18,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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72
Dzban do wina
Portugalia, XIX/XX w.

srebro p. 925, szkło bezbarwne 
kryształowe, szlifowane; wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

73
Kosz

Dawid Siemiatycz, Warszawa, l. 30. XX w.

szkło bezbarwne, kryształowe, szlifowane, 
oprawa krawędzi i pałąk ze srebra p. 3; 
sygn.: „SEMIA”; dł. 32 cm, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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74
Papierośnica
Wiedeń, l. 1867–1922

srebro p. 800, wewnątrz złocone, emalia, 
m. 120 g; dekoracja w postaci psa 
myśliwskiego z ptakiem w pysku; znaki 
złotnicze: znak imienny „MS”, próba 
srebra; wym. 8 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

75
Cukiernica skrzynkowa

Wiedeń, XIX/XX w.

srebro p. 3, grawerowane, m. 405 g; 
znaki złotnicze: próba srebra „3”, znak 

imienny „JK”; wym. 14 × 12,5 × 10 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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77
Cukiernica skrzynkowa
Emil Radke, Warszawa, przed 1852 r.

srebro p. 12, wytłaczane, sztancowane, 
moletowane, odlewane, m. 710 g; dekoracja 
w postaci puttów, wiewiórek, liści i orzechów 
laskowych; znaki złotnicze: „w Warszawie”, 
„E. Radke”, próba srebra „12”, znak probier-
ni warszawskiej; wym. 11 × 14 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł

76
Cukiernica skrzynkowa

Karol Malcz, Warszawa, 1857 r.

srebro p. 84, wybijane, odlewane, 
sztancowane, m. 865 g; na wieku 

dekoracja półplastyczna w postaci nereid; 
znaki złotnicze: znak imienny „MALCZ”, 
znak firmowy – kotwica w owalu, znak 

probierczy z monogramem Walerego 
Kostrzębskiego i datą 1857, próba srebra 

„84”, godło probierni warszawskiej;  
wym. 16,5 × 12,5 × 11 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
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78
Figura Merkurego
2 poł. XX w.

srebro p. 800, m. 2370 g; wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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79
Zestaw dla palacza
Józef Baran, Kraków, l. 30. XX w.

w zestawie: 2 pojemniki na papierosy, 
lichtarzyk, popielniczka; srebro p. 3, 
m. 385 g, znak mistrza „BJ”;  
wys. pojemników 7 i 6 cm,  
śred. popielniczki 9 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

80
Puszka

Węgry, l. 30. XX w.

srebro p. 3, wykuwane, młotkowane, 
m. 445 g; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł
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81
Zestaw do napojów

Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego 
w Poznaniu „Rytosztuka”, l. 60. XX w.

w zestawie: dzbanek i 6 kubeczków; 
srebro p. 3, m. 1100 g, dekoracja w postaci 
grawerowanych wici roślinnych i bursztynów 

kaboszonów, sygn.: „RYT”;  
wys. dzbanka 20,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

82
Zestaw do likieru

Polska, l. 70. XX w.

w zestawie: karafka i 6 pucharków; srebro 
p. 3, m. 1030 g, imitacje kamieni szlachet-

nych w kształcie kaboszonów;  
wys. karafki 23 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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85
Taca

Norblin, Warszawa, l. 1896–1901

metal srebrzony; dł. z uchwytami 
54,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

84
Shaker
Théodore Josepf Coosemans,  
Belgia, l. 1942–1958

srebro p. 900, m. 615 g; 
wys. 24 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

83
Taca z uchwytem
Wiedeń, 1 ćw. XX w.

srebro p. 3, m. 635 g; znaki 
złotnicze: próba srebra, znak imienny 

złotnika „FB”; dł. 40,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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87
Armand Godard 
(XIX/XX w.)

Tancerka z obręczą

brąz patynowany, podstawa z marmuru; 
sygn. na podstawie: „GODARD” oraz, 
w okręgu: „BRONZE GARANTI PARIS/J. B. 
DEPOSEE”; wys. 46 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

86
Max Milo 

(ur. 1938 r.)

Akrobatka

2 poł. XX w.
brąz patynowany, marmur; sygn. na kuli: 

Milo, znak odlewni BRONZE GARANTI 
PARIS/J. B./DEPOSEE; wys. 33 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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88
Płaskorzeźba  

Święta Rodzina
Śląsk (?), 4 ćw. XVII w.

drewno częściowo 
polichromowane, złocone; 

wym. 13 × 13 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

89
Nóż do otwierania kopert 
z herbem Abdank
XIX/XX w.

kość słoniowa, m. 70 g; dł. 29 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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90
Okimono Mężczyzna 
z dziećmi
Japonia, okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, m. 205 g; dłoń 
dziecka ruchoma, podstawa 
pęknięta; wys. 13 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

92
Okimono Mężczyzna 
z dzieckiem i małpą
Japonia, okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, m. 210 g; brak dłoni 
dziecka; wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

91
Okimono Mężczyzna z bóstwem

Japonia, okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, m. 370 g; wys. 25 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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95
Okimono Mężczyzna z książką

Japonia, okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, m. 450 g; wys. 24 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

93
Okimono Mężczyzna z fajką
Japonia, okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, m. 370 g; 
wys. 24 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

94
Okimono Gejsza 
z kapeluszami
Japonia, okres Meiji (1868–1912)

kość słoniowa, m. 830 g; sygn.  
na spodzie; ubytek krawędzi kimona, 
pęknięta podstawa, klejony fragment 
kapelusza; wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
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96
Komoda
Warsztat kolbuszowski, 2 poł. XVIII w.

konstrukcja z drewna sosnowego, fornir 
z drewna orzechowego, intarsja z różnych 
gatunków drewna krajowego; komoda 
trzyszufladowa, czoło proste, faliste fartu-
chy z przodu i po bokach. Motywy intarsji: 
prostokątne ramki, na blacie herb własny 
rodziny Krzyczewskich, sznur korali zakoń-
czony chwostami oraz inicjały „LK”; wym.: 
85 × 108 × 61 cm; stan zachowania 
bardzo dobry

Bardzo rzadki przykład rodzimego osiem-
nastowiecznego meblarstwa.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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97
Biurko-praska z nadstawą
Warsztat kolbuszowski, 2 poł. XVIII w.

biurko 4-szufladowe na 4 nóżkach, z odchy-
lonym pulpitem i nadstawą z 4 szufladkami; 
konstrukcja z drewna sosnowego, intarsje 
z drewna orzecha, czeczoty orzechowej, 
bukszpanu, czarnego dębu;
wys. całk. 168 cm (w tym nadstawa 
wys. 68 cm), szer. 96 cm, gł. 49 cm; stan 
zachowania bardzo dobry

Charakter mebla, rodzaj użytych gatunków 
drewna oraz tradycja rodzinna właścicieli 
skłaniają do uznania tego mebla za wyjątko-
wo cenny i rzadki wyrób polski z 2 poł. XVIII 
wieku, powstały w jednym z warsztatów 
kolbuszowskich.

cena wywoławcza: 50 000 zł
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99
Zegar szafkowy typu  
bracket clock z konsolą
Roger Dunster, Londyn, 2 ćw. XVIII w.

drewno, mosiądz, wys. 52,5 cm, wys. 
konsoli 23 cm; mechanizm późniejszy

Szafka z drewna barwionego na czarno, 
daszek w kształcie dzwonu z mosiężnymi 
sterczynami i uchwytem. Tarcza kwadra-
towa, zwieńczona półkoliście, mosiężna, 
ze srebrzonym pierścieniem godzinowym 
z cyframi rzymskimi i minutowym z cyframi 
arabskimi. W części centralnej sygnatura 
wytwórcy: „Roger/Dunster/London”; poniżej 
okienko datownika. W półkolu, powyżej 
tarczy, dwie wycięte półkule Ziemi, za 
nimi obrotowa tarcza z malowaną twarzą 
Księżyca na tle granatowego nieboskłonu 
z gwiazdami.

cena wywoławcza: 6 500 zł

98
Fotel

Chiny, XIX/XX w.

palisander, wys. całk. 98 cm, 
wym. siedziska 61 × 48,5 × 52 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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100
Tapiseria ze sceną z życia 
Abrahama i Sary
Tournai, XVI w.

wełna na osnowie lnianej, 
250 × 285 cm; po konserwacji

cena wywoławcza: 18 000 zł
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101
Panagia z przedstawieniem 
Matki Boskiej Eleusy
Wincenty Wabiński, l. 20. XX w.

złoto p. 0,580, dwukolorowe, 
dukatowane, m. 238,18 g
rubin kaboszon, 5 szt. rubinów w szlifie 
brylantowym, 5 szt. pereł, biała emalia 
na giloszu, wizerunek Matki Boskiej 
malowany; dł. 15,9 cm

cena wywoławcza: 48 000 zł

Enkolpion i panagia – medaliony zawie-
rające relikwie, traktowane jako forma 
wyznania wiary lub upamiętnienia ważnego 
wydarzenia; noszone przez dostojników 
wschodniochrześcijańskich. Według infor-
macji uzyskanej od obecnego właściciela, 
prezentowane relikwiarze należały do 
Aleksandra Inoziemcowa (1887–1948), 
biskupa Rosyjskiego Kościoła Prawosławne-
go oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła 
Prawosławnego.
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103
Enkolpion
Rosja, XIX/XX w.

złoto p. 56 (0,585), srebro dukatowane 
p. 84 (0,875), m. 94,20 g
110 szt. rozet i rautów diamentowych, 
emalia kobaltowa na giloszu, sygn. „ИK” 
i „ЮK”; dł. 11,4 cm

cena wywoławcza: 30 000 zł

102
Panagia z przedstawieniem 

Matki Boskiej
pocz. XX w.

złoto p. 0,580, srebro dukatowane, 
m. 223,60 g

4 szt. akwamarynów w szlifie fasetowanym 
carre, 32 szt. akwamarynów w starym szlifie 

brylantowym, łącznie ok. 24,00 ct, 34 szt. 
rozet i rautów diamentowych, wizerunek 

Matki Boskiej malowany; dł. 10,3 cm

cena wywoławcza: 45 000 zł
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104
Kolczyki
poł. XX w.

złoto p. 0,585, oprawa srebro, m. 3,53 g
2 szt. brylantów łącznie ok. 3,10 ct, P1-P2/N-O; 
dł. 2,8 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł

106
Pierścionek
Kraków, l. 20.-30. XX w.

złoto p. 3, oprawa srebro, m. 4,96 g
brylant w starym szlifie ok. 1,00 ct, 
P1/K-L

cena wywoławcza: 18 000 zł

105
Pierścionek z diamentami 

i półperłą
1 poł. XX w.

złoto p. 0,500, srebro, m. 3,75 g
15 szt. diamentów w szlifie starym 
i uproszczonym oraz rauty, łącznie 

0,20 ct, VS2-SI1/1 szt. L-M, 14 szt. J-K, 
półperła; wys. 2 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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108
Brosza z diamentami
XIX w.

srebro, m. 12,70 g
35 szt. diamentów łącznie ok. 2,40 ct, 
rozety; dł. 3,3 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

107
Brosza w formie kwiatu

Wiedeń, XIX/XX w.

złoto p. 0,585, m. 18,23 g
41 szt. diamentów łącznie ok. 6,00 ct, 

VS-SI/I-J, rozety antwerpskie; dł. 7,4 cm

cena wywoławcza: 35 000 zł
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109
Pierścionek
XX w.

platyna, złoto pr. 0,750, m. 10,10 g
diament w starym szlifie brylantowym 
ok. 2,20 ct, SI2/I-J

cena wywoławcza: 45 000 zł

110
Pierścionek

XX w.

złoto p. 0,585, m. 3,5 g
2 szt. brylantów: 1,15 ct i 1,20 ct, 

łącznie 2,35 ct, VS1-VS2/H-I

cena wywoławcza: 51 000 zł
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112
Naszyjnik z szafirem
pocz. XX w.

platyna, m. 4,73 g
diament 0,10 ct, 10 szt. rautów 
diamentowych, szafir o barwie miodowej 
ok. 1,30 ct, szlif cejloński; dł. od diamen-
tu do końca szafiru 4,2 cm

cena wywoławcza: 6 200 zł

111
Naszyjnik z diamentami

XX w.

złoto p. 0,585, m. 5,35 g
diament ok. 2,02 ct w szlifie fantazyjnym, 

10 szt. diamentów ok. 0,62 ct w szlifie 
uproszczonym 8/8; łącznie ok. 2,64 ct, 

VS1-VS2/J-K; dł. największego kamienia 
ok. 1,1 cm

cena wywoławcza: 50 000 zł
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113
Pierścionek
2 poł. XX w.

złoto p. 0,750, m. 11,27 g
szafir kaboszon ok. 13,50 ct, 20 szt. 
brylantów ok, 1,00 ct, VVS-VS/H-I

cena wywoławcza: 13 500 zł

114
Naszyjnik z pereł

XX w.

41 szt. pereł słonowodnych Tahiti, śred. 
10,0–13,9 mm, zapięcie złote z 7 szt. 

diamencików; dł. ok. 48 cm

cena wywoławcza: 16 500 zł



65AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

116
Naszyjnik
Wiedeń, 1 poł. XX w.

złoto p. 0,580, m. 7,44 g
akwamaryn ok. 5,50 ct, 53 szt. rozet 
i rautów diamentowych; dł. wisiorka 3,8 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

115
Brosza w formie kwiatu

1 poł. XX w.

platyna, m. 18,12 g
165 szt. diamentów łącznie ok. 10,00 ct, 
VS-SI/J-K-L (6 szt. po ok. 1,00 ct), stary 
szlif brylantowy, fantazyjny, uproszczony, 
7 szt. pereł naturalnych, słodkowodnych; 

dł. 6,1 cm

cena wywoławcza: 68 000 zł
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117
Pierścionek
1 poł. XX w.

złoto p. 0,580, srebro, m. 3,20 g
szmaragd ok. 0,15 ct, 14 szt. diamentów w szlifie 
starym i uproszczonym, łącznie ok. 1,50 ct, VS2-SI2/I-K; 
wys. 2,3 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

119
Pierścionek
1 poł. XX w.

złoto p. 0,585, m. 3,84 g
13 szt. rozet diamentowych, turkus

cena wywoławcza: 1 800 zł

118
Broszka
poł. XX w.

złoto p. 0,585, m. 14 g
jadeit, szafir kaboszon, 7 szt. diamentów 

w szlifie uproszczonym 8/8; dł. 8 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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120
Broszo-wisior

l. 30. XX w.

złoto p. 0,750, srebro, m. 17,22 g
szmaragd ok. 2,80 ct, 98 szt. brylantów 

i diamentów w szlifie uproszczonym 
16/16 i 8/8, ok. 4,00–4,50 ct; dł. 7,5 cm

cena wywoławcza: 39 000 zł

121
Pierścionek
XX w.

złoto p. 0,750, m. 7,45 g
25 szt. brylantów łącznie ok. 2,84 ct, 
VS-SI/H-I

cena wywoławcza: 23 000 zł
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122
Spinki do mankietów
Wiedeń, l. 20.–30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 14,18 g
2 szt. brylantów w starym szlifie ok. 0,06 ct, 
2 szt. rubinów ok. 0,06 ct

cena wywoławcza: 2 800 zł

124
Broszka sekretnik
ok. 1950 r.

złoto p. 0,750, m. 16,67 g

brylant w starym szlifie ok. 0,25 ct, 
VS/H; dł. 4,6 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

123
Szpilka z hermą

Fjodor Lorie, Moskwa, l. 1875–1899

złoto p. 56 (0,585), m. ok. 3 g

cena wywoławcza: 2 600 zł
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125
Zegarek naręczny damski

Zenith, 2 poł. XX w.

koperta i bransoletka złoto pr. 0,750, 
m. brutto 44,25 g

mechaniczny

cena wywoławcza: 7 800 zł

126
Bransoletka
2 poł. XX w.

złoto p. 0,750, m. 42 g; 
szer. 1,5 cm, dł. 18,3 cm

cena wywoławcza: 10 500 zł
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127
Spinki do mankietów
2 poł. XX w.

złoto p. 0,585, m. 21 g
lapis lazuli, 72 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,66 ct; wym. 2,5 × 2 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

128
Broszka

2 poł. XX w.

złoto p. 0,750, m. 14,20 g
szafir ok. 2,60 ct w szlifie cejlońskim, 

3 szt. brylantów ok. 0,30 ct, VVS-SI/G-I; 
dł. 6,6 cm

cena wywoławcza: 6 200 zł

129
Bransoletka
XIX/XX w.

złoto p. 0,580, m. 23,42 g
szafir ok. 1,00 ct, 4 szt. szafirków 
ok. 0,25 ct, 18 szt. brylantów 
ok. 0,80 ct; dł. 18,5 cm

cena wywoławcza: 13 500 zł
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132
Pierścionek

l. 20.–30. XX w.

platyna, m. 6,94 g
szafir ok. 5,70 ct, 32 szt. diamentów 

w szlifie uproszczonym 8/8, ok. 0,50 ct, 
VVS/G-I

cena wywoławcza: 22 000 zł

131
Sygnet z herbami  
Pomian i Abdank
1 poł. XX w.

złoto, m. 8,45 g
16 szt. rozet diamentowych łącznie 
ok. 0,48 ct, szafir syntetyczny

cena wywoławcza: 5 500 zł

130
Kolczyki z szafirami

poł. XX w.

złoto p. 0,585, m. 4,97 g
brylanty łącznie ok. 0,60 ct, 

SI2-P1/I-J
2 szt. szafirów łącznie 1,50 ct, szlif 

cejloński; dł. 2,6 cm

cena wywoławcza: 13 500 zł
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133
Pierścionek
XX w.

platyna, m. 4,50 g
brylant w starym szlifie ok. 1,75 ct, SI1/K

cena wywoławcza: 30 000 zł

134
Kolczyki

XX w.

platyna, m. 3,38 g
2 szt. brylantów w starym szlifie 

ok. 2,50 ct, VVS2/J-K

cena wywoławcza: 48 000 zł
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135
Pierścionek

XX w.

złoto p. 0,585, m. 2,6 g
brylant 1,15 ct, SI/J-K

cena wywoławcza: 27 000 zł

136
Pierścionek
1 poł. XX w.

złoto p. 0,585, m. 7,7 g
20 szt. diamentów w szlifie princessa 
ok. 1,00 ct oraz diament w szlifie brylantowym 
zmodyfikowanym, w kształcie markizy, 
ok. 2,00 ct, P2/J-K

cena wywoławcza: 16 000 zł

137
Kolczyki
XIX/XX w.

złoto p. 0,500, oprawa srebro, 
m. 1,55 g

4 szt. diamentów w starym szlifie 
brylantowym łącznie ok. 0,90 ct, 

SI-P1/I-J; dł. 1,4 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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139
Pierścionek

2 poł. XX w.

złoto p. 0,750, m. 9,63 g
szmaragd ok. 1,80 ct, 6 szt. brylantów 

ok. 0,15 ct, VS-P/H-J

cena wywoławcza: 11 500 zł

138
Pierścionek
1 poł. XX w.

platyna, m. ok. 3 g
szmaragd kolumbijski ok. 0,90 ct, 14 szt. 
brylantów ok. 1,00 ct, SI/W

cena wywoławcza: 13 000 zł
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141
Pierścionek
1 poł. XX w.

złoto p. 0,580, platyna, m. 4,27 g
rubin ok. 0,90 ct, 8 szt. brylantów 
w starym szlifie ok. 0,80 ct, VS-P/G-I

cena wywoławcza: 9 500 zł

140
Zapinka

złoto, platyna, m. 17,10 g
63 szt. diamentów łącznie 

ok. 4,42 ct, SI2-P2/I-K, 22 szt. spineli 
łącznie ok. 0,54 ct, 40 szt. szafirów 

łącznie ok. 0,78 ct; dł. 5,7 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
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142
Bransoletka

art déco, l. 20.-30. XX w.

platyna, m. 19,79 g
12 szt. brylantów w starym szlifie 

ok. 1,00 ct, 96 szt. diamentów w szlifie 
uproszczonym 8/8 ok. 0,95 ct; dł. 17 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł

143
Broszka z diamentami i szafirami

art déco, l. 20.-30. XX w.

złoto, m. 5,70 g
5 szt. brylantów ok. 0,36 ct, VS/I-J, 
26 szt. rozet diamentowych, 6 szt. 

szafirów, prawdopodobnie syntetycznych, 
w szlifie trójkątnym, fasetowanym, 

mieszanym; dł. 6 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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145
Broszka
art déco, l. 20.-30. XX w.

złoto p. 0,585, oprawa srebro, m. 5,62 g
7 szt. brylantów w starym szlifie 
ok. 0,45 ct, SI/I-J, rauty diamentowe 
łącznie ok. 0,10 ct; dł. 5,4 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

144
Kolczyki

art déco, l. 20.-30. XX w.

złoto p. 0,750, platyna, m. 6,93 g
40 szt. brylantów łącznie ok. 2,85 ct, 12 szt. 

rozet diamentowych, VV-SI/G-I; dł. 4 cm

cena wywoławcza: 24 000 zł
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146
Zegarek kieszonkowy  
Patek Philippe
1 poł. XX w.

złoto p. 18 k (0,750), m. brutto 54,52 g; 
śred. 44 mm

cena wywoławcza: 15 000 zł

147
Bransoletka
art déco, l. 20.–30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 6,30 g
3 szt. brylantów w starym szlifie łącznie 
ok. 0,40 ct, VS-SI/H; dł. ok. 18 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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150
Wisiorek

Austria, po 1925 r.

złoto p. 0,585, m. 3,18 g
diament w starym szlifie brylantowym 

ok. 0,40 ct, SI/O-P; dł. 2,7 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

149
Pierścionek
ok. 1900 r.

złoto p. 0,750, m. 3,84 g
sard – chalcedon w szlifie markizowym, 
14 szt. rozet diamentowych;  
wys. 2,4 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

148
Pierścionek

art déco, l. 20.–30. XX w.

złoto p. 0,585, oprawa srebro, m. 2,42 g
diament w starym szlifie brylantowym, 

ok. 0,83 ct, SI/H

cena wywoławcza: 7 500 zł
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152
Kolczyki

Polska, pocz. XX w.

złoto p. 0,580, dukatowane, koral, 
m. 12,20 g; dł. 3 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

151
Komplet biżuterii
2 poł. XX w.

w komplecie: pierścionek 
i kolczyko-klipsy; złoto p. 0,750,  
koral, m. 33,10 g;  
dł. kolczyko-klipsów 4,7 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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155
Sygnet
XIX/XX w.

złoto, m. 3,51 g, emalia

cena wywoławcza: 3 500 zł

154
Wisior

XIX w.

złoto, m. 2,15 g, kamea 
w koralu; 4,9 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

153
Naszyjnik
2 poł. XX w.

koral, zapięcie srebro złocone, 
m. 30,95 g; dł. ok. 39 i 44 cm

cena wywoławcza: 2 400 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 wynosi 18%. 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 wysta-
wiamy 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 negocjacje 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. Przygotowując 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 ramie, 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 zwy-
cięzcę. 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 rozdzie-
lania 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 aukcjo-
nera, 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 wynosi 18%. 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 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

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.



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 pozyskuje bezpośrednio 
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. 
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone 
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym 
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. ka-
talogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby 
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane 
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail 
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie 
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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 RZEMIOSŁA I BIŻUTERII • 8 grudnia (sobota) 2018, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl)  do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 
w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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 się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

74 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 12 GRUDNIA 2018 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

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

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 3 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

młodasztuka

Katarzyna Piotrowicz-Prudlik, Cyfrowy_autoportret.jpg, 2018 

olej, płótno, 130 × 90 cm, sygn. p.d.: K.Piotrowicz-Prudlik oraz na odwrocie



 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska, Mariusz Mandziej 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks

CERMIKA | str. 2–21

SZKOŁA | str. 22–25

SREBRA, PLATERY  | str. 26–49

RZEŹBA  | str. 50–53

MEBLE, TKANINA  | str. 54–57

BIŻUTERIA | str. 58–81

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



AUKCJA VARIA (27)

Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon

19 GRUDNIA 2018 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  



9 LUTEGO 2019 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939) Portret kobiety, 1917 r. 
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