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4 sopocki dom aukcyjny

2
Kielich
XIX w.

szkło opalizujące, dekoracja w postaci 
popiersia Tadeusza Kościuszki wyko-
nana techniką en grisaille, złocenia; 
wys. 27 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł

1
Patera z pojemnikiem

Miśnia
Marcolini (1774–1817)

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne, złocenia; kołnierz ażurowy; 
dł. patery 35,2, wys. pojemnika 8,8 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
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3
Filiżanka z widokiem  
Kamienia Pomorskiego
Berlin
l. 1837–1844

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
dekoracja w postaci widoku Kamienia 
Pomorskiego; wys. 7,5 cm, śred. filiżanki 
10,3 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

5
Koszyczek
Miśnia
XIX w.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; na spodzie znak wytwórni; 
wym. 14 × 10 cm

cena wywoławcza: 900 zł

4
Waza-amfora

Rosenthal
l. 1898–1906

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
dekoracja w postaci scenki rodzajowej, 

sygnatura malarza: K. Mettner; na 
spodzie znak wytwórni; wys. 58 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
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7
Puchar z przykrywą
Wiedeń
1852 r.

srebro pr. 13 (0,812), m. 855 g.; 
dekoracja plastyczna w postaci rycerzy;
na korpusie znaki złotnicze: wiedeńska 
próba srebra „13” z datą 1852 oraz 
dwugłowy orzeł austro-węgierski; 
wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

6
Para świeczników 
czteroramiennych

Hiszpania
początek XX w.

srebro, m. 3550 g (dociążone); sygn.: 
A. PALLE; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
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9
Para świeczników 
M. Sztern
Warszawa, 1875 r.

srebro p. 84 (0,875), m. 910 g; znak 
mistrza „M. SZTERN”, znak probierza 
„O.C. 1875”, oznaczenie próby srebra; 
wys. 35 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

8
Cukiernica
Fraget
Warszawa, l. 1824–1851

srebro p. 12 (0,750), wnętrze złocone, 
m. 760 g; na przykrywie grawerowany 
monogram „D. M.”; na spodzie znak 
wytwórni „FRAGET” „w WARSZAWIE”, 
kogut w owalu i próba srebra; wym. 
10,5 × 22,5 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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12
Żardiniera
Bracia Łopieńscy
Warszawa, początek XX w.

mosiądz złocony, wkład szklany, 
barwiony w masie kobaltem; sygn. 
na spodzie: Br. Łopieński/Warszawa; 
wym. 10,5 × 21,5 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

11Patera 
Miśnia

około 1860 r.

porcelana malowana kobaltem 
podszkliwnie, złocenia; na spodzie 

znak wytwórni (skrzyżowane miecze 
kobaltem) oraz ryte „5853” i wycisk 

„34”; wys. 16 cm, dł. 31 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

10
Półmisek
Miśnia
Marcolini, ok. 1780 r.

porcelana, malatury podszkliwne, złoce-
nia; na spodzie znak wytwórni; dł. 31 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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15
Putto rokokowe
XVIII w.

drewno polichromowane, wys. 35 cm; 
ubytki warstwy malarskiej

cena wywoławcza: 2 800 zł

13
Putto
XVIII w.

drewno polichromowane, złocone; 
wys. 48 cm; ubytki

cena wywoławcza: 2 200 zł 14
Zegar kominkowy

Francja
2 połowa XIX w.

brąz złocony, tarcza 
emaliowana; wys. 60 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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16
Serwis do kawy dla 12 osób

Miśnia
XX w.

w zestawie: dzbanek, mlecznik, cukierni-
ca, 12 filiżanek ze spodkami i talerzykami 

deserowymi; porcelana malowana 
podszkliwnie kobaltem; wys. dzbanka 

23,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

18
Talerz

Baranówka
1829 r.

porcelana, malatury naszkliwne; 
dekoracja kwiatowa; na spodzie 

znak wytwórni; przetarcia malatury 
i szkliwa w lustrze; śred. 24,6 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

17
Figurka Faun z papugą
Royal Copenhagen
1948 r.

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

cena wywoławcza: 1 800 zł
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20
Figura Grająca kulą
proj. Walter Schott

Miśnia, XX w.

porcelana, malatury podszkliwne 
i naszkliwne, złocenia; na spodzie 

znak wytwórni; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 5 800 zł

19
Komplet kieliszków 
Daum Frères
Nancy, l. 1910–1915 

w komplecie 6 kieliszków; szkło 
bezbarwne, optycznie dmuchane, emalie 
transparentne; dekoracja w postaci stylizo-
wanych ptaków siedzących na gałęziach; 
sygn. na spodzie: DAUM NANCY FRANCE 
i krzyż lotaryński; wys. 9 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

21
Serwis do kawy 
dla 12 osób
Miśnia
po 1934 r.

w zestawie: dzbanek, mlecznik, 
cukiernica, 12 filiżanek 
ze spodkami i talerzykami 
deserowymi; porcelana, ma-
latury podszkliwne, złocenia; 
wys. dzbanka 26 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł  
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23
Serwis do kawy i herbaty
1 połowa XX w.

srebro p. 0,925 (sterling), m. 3330 g
w zestawie: dzbanek do kawy, dzbanek do 
herbaty, cukiernica, mlecznik, miseczka; 
wys. dzbanków 32,5 i 30,5 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

22
Taca

Francja (?), XIX/XX w. 

srebro, m. 1893 g; dł. 60 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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25
Taca

Emil Viner 
Sheffield, 1940 r.

srebro p. 925 (sterling), uchwyty z kości; 
m. 3100 g, dł. 54 cm, szer. 32,6 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł

24
Serwis do kawy i herbaty
Juventino López Reyes
Meksyk, ok. 1950 r.

w zestawie: dzbanek do kawy, dzbanek do 
herbaty, cukiernica, mlecznik, miseczka; 
srebro p. 0,925 (sterling), m. 3300 g; 
wys. dzbanków 21 i 17 cm

cena wywoławcza: 12 500 zł
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28
Komplet 12 łyżeczek do herbaty
A. Orbann
Francja, 2 połowa XIX w.

srebro złocone, p. 800, m. 255 g, znak 
wytwórni „A. Orbann”

cena wywoławcza: 900 zł

27
Kielich mszalny

Balthasar von Salis  
(czynny od 1675 r., zm. 1694)
Augsburg, ok. 1680 r.

srebro złocone, m. 312 g, wys. 22,5 cm, 
śred. wylewu 8,6 cm; na trzonie ryte 

wyobrażenie monstrancji oraz data 
„A. 1726” (późniejsze); znaki złotnicze: 

znak miejski Augsburga, znak mistrza 
„BS” w owalu; wys. 22 cm

Lit.: M. Rosenberg, Der Goldschmiede 
Merkzeichen, Frankfurt nad Menem, 

1922, t. 1, poz. 679

cena wywoławcza: 5 800 zł

26
Mlecznik 
Carl Ludwig Kraus
Berlin, ok. 1820 r.

srebro odlewane, sztancowane, 
częściowo złocone, m. 263 g, 
wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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31
Buliera

l. 1850–1907 

srebro p. 12 (0,750), m. 1224 g, izolatory z kości 
słoniowej, znaki złotnicze: znak mistrza – nieczytelny 
monogram wiązany „KB” (?), 12 LOTH w prostokącie 

oraz numer 2213; podgrzewacz, Londyn, Horace 
Woodword & Co Ltd, l. 1907–1908; znaki złotnicze: 

głowa leoparda w kartuszu, kroczący lew – ozna-
czenie próby srebra 0,925, znak datujący „M”, znak 
wytwórcy ”HW&Co Ld”; wys. dzbanka bez uchwytu 

24,5 cm, wys. całości 33,3 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

30
Naczynie na cukier puder
Berlin
1 połowa XVIII w.

srebro, m. 195 g; wys. 15,4 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

29
Legumiera

Francja
XIX w.

srebro p. 950, m. 1110 g, 
śred. 26,5 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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34
J. Pozod 
(XIX w.)

Kobieta na skale

brąz patynowany, dł. 42 cm; sygn.: 
JPozod oraz stempel BRONZE GARANTI 
AU TITRE L.V. DEPOSEE

cena wywoławcza: 6 000 zł

33
Taca

Warszawa
ok. 1900 r.

srebro p. 2 (0,875), m. 1015 g; 
znaki złotnicze: cecha celna bita w latach 

1896–1908, główka zwrócona w lewo 
z cyfrą 2 i literą W, cecha lombardowa; 

dł. 46 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

32
Wazon 
Loetz Witwe, proj. Adolf Beckert
Klášterský Mlýn, l. 1909–1911

szkło bezbarwne powlekane wewnątrz 
warstwą szkła opalowego białego, na 
zewnątrz jasnoróżowego i zielonego, 
trawione; dekoracja w postaci kwiatów 
i liści orchidei; sygn. na brzuścu: Ca. 
Loetz; wys. 30,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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37
Wazon 

Emile Gallé
Nancy, l. 1904–1906

szkło bezbarwne podmalowane 
żółtym proszkiem szklanym, powlekane 
szkłem brązowo-fioletowym, trawione, 

polerowane; dekoracja w postaci kwiatów 
powojnika; sygn. na brzuścu: Gallé; 

wys. 43 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

35
Komplet kieliszków do wina

około 1900 r.

6 sztuk; szkło bezbarwne i jasnozielone; 
dekoracja trawiona w postaci gałązek 

winorośli; wys. 17,7 cm

cena wywoławcza: 750 zł

36
Wazon 
Emile Gallé
Nancy, l. 1900–1904

szkło bezbarwne podmalowane seledyno-
wym i fioletowym proszkiem szklanym, 
powlekane szkłem zielonym, trawione; 
dekoracja w postaci kwiatów budleji; 
sygn. na korpusie: Gallé; wys. 37 cm 

cena wywoławcza: 6 500 zł
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40
Wazon Feuilles d’oseille 
Verreries Schneider
Epinay-sur-Seine, l. 1918–1921

szkło bezbarwne, powlekane wewnątrz 
białym pudrem szklanym, na zewnątrz 
szkłem pomarańczowym i zielonym, 
trawione; dekoracja w postaci liści 
szczawiu; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

39
Wazon 

Verreries de Belle-Étoile 
Daum & Cie.

Croismare, ok. 1930 r.

szkło bezbarwne prasowane, 
powlekane proszkiem szklanym, 
patynowane, dekoracja kwiato-
wa; sygn. na spodzie: Lorraine; 

wys. 19 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł

38
Wazon 
Loetz Witwe
Klášterský Mlýn, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, powlekane od 
wewnątrz warstwą szkła opalowego 
w kolorze jasnozielonym, wtopione 
nitki szklane fioletowe i żółto-srebrne 
oraz ciemnoczerwone cętki; 
wys. 28 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł
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43
Lampa stołowa 
Daum Frères
Nancy, około 1915 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach pomarańczowym 
i ciemnobłękitnym, żelazo kute; sygnatura 
na kloszu: DAUM NANCY/FRANCE oraz 
krzyż lotaryński; wys. 40 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

42
Wazon Berluze 

Daum Frères
Nancy, ok. 1920 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach żółto-pomarańczowym 

i błękitno-kobaltowym; sygn. na brzuścu: 
DAUM NANCY i krzyż lotaryński; wys. 51 cm

cena wywoławcza: 6 200 zł

41
Wazon 
Massimo Nordio
Murano, 2002 r.

szkło bezbarwne warstwowe, wtopione 
szkło w kolorach czerwonym, białym, 
pomarańczowo-brązowym i ciemnofio-
letowym, szlifowane; sygn. na spodzie: 
massimo nordio 2002; wys. 48 cm

cena wywoławcza: 3 100 zł
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46
Taca
Mediolan
1 połowa XX w.

srebro p. 800, m. 2065 g, dł. 65,2 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

45
Cukiernica

mistrz o inicjałach „FK”
Austro-Węgry, 4 ćwierć XIX w.

srebro p. 3, m. 555 g; 
wym. 1,5 × 14,5 × 9,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

44
Karafka 
René Lalique
Francja, lata 90. XX w.

szkło bezbarwne; dekoracja reliefowa 
w postaci sów; sygnatura trawiona na 
spodzie: Lalique®/France; wys. 23,2 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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50
Pióro wieczne

Simplex
l. 1910–1930

złoto p. 750, stalówka złoto p. 585

cena wywoławcza: 1 900 zł

49
Papierośnica
mistrz o inicjałach „ГЛ”,  
Petersburg, po 1908 r.

srebro p. 84 (0,875), złoto, masa br. 190 g; 
znaki złotnicze wewnątrz

cena wywoławcza: 2 500 zł

48
Papierośnica

Vladimir Soloviev  
(mistrz pracowni Fabergé)
Petersburg, l. 1908–1917

srebro p. 84 (0,875), złoto p. 56 
(0,583), masa br. 190 g; znak mistrza 

„BC” i oznaczenia prób srebra i złota

cena wywoławcza: 2 500 zł

47
Laska
XIX/XX w.

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

cena wywoławcza: 2 000 zł



22 sopocki dom aukcyjny

52
Teryna 

Georg Roth & Company
Hanau, 1891 r.

srebro, m. 2355 g, wys. 33 cm, 
dł. 45,5 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

51
Para świeczników 

Gottlieb Benjamin Vogtmann,  
Johann David Jordan

Wrocław, około 1790 r.

srebro, m. 2465 g; cechowane: 
na profitkach: znak mistrza „GBV” 

w trójkącie, znak miejski, znak 
probierczy „N” z lat 1804–1813 
oraz orzeł w koronie w owalu, na 

stopie: znak mistrza „DJ”, znak 
miejski z lat ok. 1779–1790, 

znak probierczy z lat 1792–1793; 
na podstawach grawerowane 

„v. Holy-Ponięcitz 1874.”; 
wys. 40 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł
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54
Para świeczników
Mendel Rozenblat 
(czynny w l. 1904–1936)
Warszawa, l. 1915–1921

srebro próby 84 (0,875), m. 786 g; znaki 
złotnicze: znak mistrza „MROZENBLAT” 
oraz oznaczenie próby srebra „Sr84”; 
wys. 37 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

53
Dzban liturgiczny do wina

Johann Christian Holl I 
(1679–1749)

Gdańsk, 1729 r.

srebro wyoblane, kute, odlewane, 
częściowo złocone, w. 1087 g;

znaki złotnicze (na krawędziach pokrywy 
i stopy): znak miejski używany w latach 

1701–1734, znak mistrza „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: 24 000 zł
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56
Piotr Aleksandrowicz Samonow 

(1863–lata 30. XX w.)

W dorożce zimowej, 1888 r.

brąz, m. 3945 g, wys. 16 cm, 
dł. 28 cm, sygnowany na podstawie: 

П. Самоновъ 1888, znak odlewni: 
(…) Ф. Шопенъ

cena wywoławcza: 6 000 zł

55
Para talerzy
Berlin
ok. 1900 r.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
lustra dekorowane wizerunkami kobiet, 
kołnierze ażurowe; śred. 24,8 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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58
Karafka 

Huta Józefina
Szklarska Poręba, 2 połowa XIX w.

szkło rubinowe szlifowane, malowane 
złotem i emalią; wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

57
Kandelabr z figurą Neptuna
Bracia Łopieńscy
Warszawa, XIX/XX w.

brąz patynowany, złocony; na trzonie znak 
firmowy wyciskiem: „BR. ŁOPIEŃSCY/
WARSZAWA” oraz na krawędzi podstawy 
numer „2347”; wys. 66 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł
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61
Zestaw na biurko
Miśnia
l. 1957–1972

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

cena wywoławcza: 3 300 zł

60
Terynka
Miśnia

Marcolini (1774–1817)

porcelana biała szkliwiona; dekoracja 
w postaci bukranionów; wys. 17 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

59
Taca
Miśnia
XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia, 
zdobienia reliefowe; na spodzie znak 
wytwórni; dł. 42,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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63
Taca 
Reed & Barton, Taunton
USA, XIX/XX w.

model „Georgian”
srebro p. 925 (sterling), m. 5130 g; 
wym. 83 × 50 cm

cena wywoławcza: 19 500 zł

62 
Cukiernica

Wiedeń
1846 r.

srebro p. 13 (0,812), m. 725 g; 
wym. 13,5 × 15 × 11 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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64
Dzbanek do kawy
Orafo Giacomo Vincenzi 
(1801–1837)
Modena, około 1830 r.

srebro p. ok. 800 (badano cieczą 
probierczą), m. 908 g, uchwyt drewniany; 
poj. 1,5 l, wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

65
Puchar kiduszowy

Carl Friedrich Korock  
(czynny 1835–1858, mistrz od 1835 r.)

Wrocław, 1850 r.

srebro, wnętrze złocone, masa 102 g; 
cechowany: znak miejski datujący – głowa 
Jana Chrzciciela z liczbą 50, znak mistrza 

„KOROCK” oraz znak probierski „T”; 
wys. 16,8 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

66
Dzbanek do herbaty
Johann Gottlieb Zimmermann 
(1768–1857)
Królewiec, 1802 r.

Srebro p. 12 (0,750), wybijane, gra-
werowane, wewnątrz złocone, uchwyty 
drewniane; m. 500 g, cechowany: na 
dnie znak warsztatowy- czteroramienny 
krzyż zwieńczony koroną, znak imien-
ny „IGZ” oraz oznaczenie w postaci 
litery „Q”, wskazujące na dokładną 
datę wykonania przedmiotu; wężyk 
probierczy; wys. 14 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
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69
Dzban

Lazarus Jacob Posen 
(1869–1938)

Frankfurt nad Menem, 
1 ćwierć XX w. 

srebro p. 800, m. 1215 g, na 
spodzie znaki złotnicze oraz 

grawerowana dedykacja w języku 
niemieckim; wys. 34 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

68
Zestaw do likieru
l. 20. XX w.

karafka: mistrz o inicjałach „MJ”, Kraków, 
l. 1921–1931; srebro p. 3, m. 165 g; 
wys. 20,2 cm
kieliszki: Władysław Krupski i Jan Matu-
lewicz, Warszawa, l. 1922–1931, srebro 
p. 3, m. 180 g; w komplecie 6 sztuk; 
wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

67
Kufel

mistrz o inicjałach „DI”
Wiedeń, 1840 r.

srebro p. 13 (0,812), m. 900 g; cecho-
wany: znak Wiednia z oznaczeniem próby 

srebra oraz inicjały „DI” w prostokącie; 
wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
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72
Richard D. Fabricius 
(1863–1923)

Chłopiec z gąskami

brąz patynowany, postument 
marmurowy; sygn. na podstawie: 
R. D. Fabricius/Dresden; wys. 27 cm, 
wys. całkowita 31,5 cm

cena wywoławcza: 2 700 zł

71
Wazon
Kadyny

ok. 1928 r.

glina kadyńska, malatury podszkliwne, 
złocenia; na spodzie znak wytwórni; 

wys. 39 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

70
Talerz 
Georg Schmauss
Norymberga, l. 1630–1633

cyna odlewana, cyzelowana; dekoracja 
w postaci przedstawienia cesarza Ferdy-
nanda II Habsburga i książąt niemieckich; 
znak konwisarski wybity na kołnierzu; 
śred. 19,9 cm
Lit.: E. Hintze, Die Deutschen Zinngiesser 
und ihnre Marken, t. II, Nu rnberger 
Zinngiesser, Aalen, 1964, s. 82, poz. 244

cena wywoławcza: 2 600 zł
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74
Wazon
Kadyny
l. 20. XX w.

glina kadyńska, malatury pod-
szkliwne, złocenia; na spodzie 
znak wytwórni; wys. 36 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

75
Ikona kalendarzowa (październik)

Rosja
koniec XVIII w.

tempera, deska, 53 × 43 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

73
Putto
XVIII w.

drewno złocone; ubytki warstwy 
malarskiej; wys. 73 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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76
Lustro klasycystyczne
Paryż
koniec XVIII w.

drewno, złocenia, wym. 125 × 36,5 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł

77
Lustro w stylu klasycystycznym

Peter Schmuckert 
(przypuszczalnie)

 Mannheim, 1 połowa XIX w.

drewno, złocenia; wym. 135 × 92 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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79
Zegar kominkowy
Tuyteleir, A. Anvers
Francja, 1 połowa XIX w. 

metal złocony, emalia, paryski system 
bicia godzin i półgodzin, regulator wa-
hadłowy (brak wahadła), nakręcany 
kluczykiem; niewielkie ubytki emalii; 
wys. 49 cm, szer. 35,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

78
Para kandelabrów  

w stylu Ludwika XVI
Francja

XIX w.

brąz złocony, marmur; wys. 46 cm

cena wywoławcza: 10 500 zł



Broszka – wiązanka kwiatów 
Francja, XIX/XX w., poz. 168
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103
Bransoletka
pocz. XX w.

złoto pr. 0,585, oprawa srebrna, 
masa 11,48 g
diamenty łącznie ok. 1,50 ct

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 14 000 zł

102
Broszka
złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 5,90 g
szafir, diamenty w starym szlifie łącznie 
ok. 0,60 ct

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

101
Broszka

Austro-Węgry, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 5,8 g 
16 szt. diamentów w starym szlifie 

ok. 0,60 ct, szafir

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł



37AUKCJA BIŻUTERII | 15 sIERpnIA 2014

104
Kolczyki
złoto, srebro, masa 4,31 g
20 szt. diamentów łącznie 2,50 ct

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 28 000 – 32 000 zł

105
Bransoleta
platyna, srebro, masa 31,35 g
189 szt. brylantów łącznie ok. 7 ct

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł
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107
Bransoleta 
I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, masa 15,37 g
brylanty w starym szlifie, łącznie ok. 2,5 ct

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 28 000 – 30 000 zł

106 
Pierścionek

złoto pr. ok. 0,750, białe złoto, masa 
3,30 g

brylant 2,21 ct

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł
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110
Pierścionek 
II poł. XX w.

złoto pr. 0,585, szafir ok. 1,60 ct, 8 szt. 
brylantów ok. 0,70 ct

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

109
Bransoleta
Austria, XIX w.

złoto pr. 0,585, masa 12,25 g
szafiry łącznie ok. 0,50 ct, rozety 
diamentowe

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

108
Pierścionek Art Déco
złoto pr. ok. 0,750, platyna, masa 2,67 g
szafir ok. 0,45 ct, brylanty w starym 
szlifie ok. 0,55 ct, 10 rozet diamentowych 

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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113
Pierścionek Art Déco
Austria

białe złoto pr. ok. 0,585, masa 5,63 g
akwamaryna ok. 7,50 ct, 16 brylantów 
w starym szlifie ok. 1,80 ct

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

112
Pierścionek Art Déco

lata 1920–30

platyna pr. ok. 0,950, masa 2,44 g
diamenty w starym szlifie łącznie 0,60 ct

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

111
Naszyjnik Art Déco
złoto pr. 0,585, masa 3,25 g
akwamaryny łącznie ok. 0,60 ct, perełki

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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115
Pierścionek
białe złoto pr. ok. 0,750, masa 21,69 g
szmaragd ok. 7,40 ct, 38 diamentów 
Princessa ok. 1,50 ct, 146 brylantów 
ok. 2,50 ct

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

114
Naszyjnik w typie negligee
XX w.

złoto 18 k, srebro, masa 12,06 g
brylanty łącznie ok. 0,90 ct, perły 
hodowlane, łańcuszek złoto pr. 0,750

cena wywoławcza: 7 800 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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116
Kolczyki
lata 20. XX w.

złoto pr. ok. 0,583, masa 7,1 g
srebro, diamenty w starym szlifie łącznie 
ok. 0,60 ct 

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

117
Brosza

prawd. Austria, XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 7,50 g
srebro, dukatowane, turkusy, rozety 

diamentowe

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

118
Broszka
Wiedeń, XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro masa 5,12 g
brylanty w starym szlifie ok. 0,55 ct, 
76 rozet i rautów diamentowych 

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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121
Broszka
Rosja, koniec XIX w.

złoto pr. „56”, masa 14,44 g
diamenty łącznie ok. 1,50 ct, turkus 
kaboszon, rubinki

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 12 000 zł

119
Naszyjnik
Polska, XX w.

złoto, srebro werbletowane w kształcie 
kokardy, masa 5,65 g
szmaragd ok. 4,50 ct, diament 
ok. 0,25 ct, diamenty w szlifie 8/8, 
łącznie 0,58 ct

cena wywoławcza: 15 700 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

120
Wisior – brosza
XIX/XX w., secesja

złoto pr. ok. 0,585, oprawa srebrna, 
masa 14,32 g

diamenty w starym szlifie, 
łącznie ok. 3,50 ct

cena wywoławcza: 26 000
estymacja: 30 000 – 35 000 zł
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122
Kolczyki
złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 5,26 g
diamenty łącznie ok. 1,90

cena wywoławcza: 19 300 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

123
Kolczyki 

I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, masa 3,40 g
brylanty w starym szlifie łącznie ok. 

0,81 ct

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

124
Pierścionek Art Déco
lata 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, masa 2,78 g, oprawa 
srebro
diament w starym szlifie ok. 0,80 ct

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 500 zł
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126
Pierścionek 
poł. XX w.

platyna pr. 0,950, masa 3,88 g
brylant w starym szlifie ok. 1,15 ct

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

125
Kolczyki
Warszawa, XIX/XX w.

złoto pr. „3”, „56”, srebro, masa 5,06 g
diamenty łącznie 4,45 ct

cena wywoławcza: 59 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł
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129
Naszyjnik
perły hodowane Akoya, półbarokowe, 
zapięcie złote pr. 0,585

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 200 zł

128
Kolczyki

Włochy, XX w.

złoto pr. 0,750, masa 7,52 g 
perły różowe hodowlane, turmaliny, 

masa 7,52 g

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

127
Kolczyki
złoto pr. ok. 0,750, masa 19,11 g
ametysty kulki

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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131
Kolczyki

XX w.

złoto pr. 0,585, masa 10,19 g
4 szt. ametystów fasetowanych

cena wywoławcza: 5 300 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

132
Naszyjnik
złoto pr. ok. 0,625, 15 ct, ametysty, 
masa 11,52 g

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

130
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,580, masa 16,85 g
syntetyczny korund o barwie ametystu

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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135
Pierścionek Art Déco
Polska, lata 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, oprawa - platyna 
pr. ok. 0,950, masa 1,62 g
diamenty w starym szlifie łącznie 
ok. 0,60 ct

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

134
Pierścionek

złoto pr. ok. 0,585, masa 2,36 g
brylant ok. 0,85 ct 

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

133
Zawieszenie
złoto pr. ok. 0,750, masa 5,05 g
brylant ok. 0,28 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł 



49AUKCJA BIŻUTERII | 15 sIERpnIA 2014

138
Bransoletka
II poł. XX w. 

złoto pr. ok. 0,585, masa 24,83 g
17 sztuk brylantów łącznie ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 6 800 zł 
estymacja: 10 000 – 12 000 zł 

137
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,585, masa 2,2 g
brylant centralny ok. 0,42 ct 

cena wywoławcza: 3 600 zł 
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

136
Kolczyki

II poł. XX w. 

złoto pr. ok. 0,585, masa 20,01 g
brylanty łącznie ok. 4,50–4,65 ct

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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141
Broszka Strzała
XIX / XX w.

złoto, pr. ok. 0,580, srebro, masa 6,40 g
brylant w starym szlifie ok. 0,60 ct, 38 
rozet i rautów diamentowych

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

139
Broszka – wisior 
Van Cleef & Arpels, Paryż 1953 r. 

forma żyrandola z restauracji Maxim 
w Paryżu 
złoto, białe złoto pr. 0,750, masa 16,79 g
50 szt. brylantów łącznie 2,50 ct, 7 szt. 
diamentów w szlifie 8/8, ok. 0,10 ct

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

140
Bransoleta Art Déco
Austria

złoto dwa kolory, pr. ok. 0,580, 
masa 24,20 g
onyksy fasetowane

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł
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143
Brosza

II poł. XX w.

złoto pr. 0,750, masa 16,85 g
czarny opal, rubin ok. 0,40 ct, 37 szt. 

brylantów ok. 0,60 ct

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

142
Bransoleta
poł. XX w.

złoto pr. 0,585, platyna, masa 44,35 g
akwamaryn ok. 25,00 ct, 12 brylantów 
ok. 0,40 ct

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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146
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,580, masa 2,3 g
11 szt. rubinów, 8 szt. rozet i rautów 
diamentowych

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

145
Brosza w formie kokardki

XIX/XX w.

złoto pr. 0,580, masa 3,90 g
perła hodowlana, 27 szt. półpereł, 18 szt. 

rubinów, łącznie ok. 0,90 ct

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

144
Podwójny naszyjnik z pereł 
hodowanych Akoya
zapięcie złote pr. 0,585

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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148
Naszyjnik 

czarne perły, Tahiti (firmy Schoeffel), 
barok, 62 szt., dł. 90 cm, 

masa 146,20 g, zapięcie złoto pr. 0,750

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

149
Naszyjnik
perły hodowlane, zapięcie złote
emalia wielobarwna, masa 82,35 g

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

147
Pierścionek Art Déco
złoto pr. 0,585, platyna, masa 2,43 g
brylant ok. 0,15 ct, 8 szt. rozet 
diamentowych, 2 perły

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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151
Pierścionek
złoto pr. 0,585, masa 3 g
diamenty w starym szlifie ok. 0,18 ct

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

150
Broszka

Austro-Węgry, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 5 g
szmaragd ok. 0,45 ct, diamenty w starym 

szlifie ok. 0,50 ct

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

152
Broszka

złoto pr. ok. 0,585, masa 3,20 g
diamenty w starym szlifie ok. 0,18 ct

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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154
Kolczyki
Francja, pocz. XX w.  

złoto pr. ok. 0,750, masa 2,55 g
4 brylanty w starym szlifie ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

153
Bransoleta
XIX w., biedermeier

złoto pr. 0,625, masa 15,80 g
rubin ok. 0,80 ct, diamenty łącznie 
ok. 0,20 ct

cena wywoławcza: 8 400 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

155
Kolczyki 

złoto pr. ok. 0,580, masa 3,06 g
wyrób dęty, dukatowany

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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158
Pierścionek
XIX w.

złoto pr. 0,750, masa 3,77 g 
półrozeta holenderska, 16 szt. diamentów 
łącznie ok. 0,20 ct
czarna emalia

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

157
Bransoleta
złoto pr. 0,585, masa 31,05 g 
turkus kaboszon, 4 szt. rozet diamento-
wych

cena wywoławcza: 6 300 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

156
Broszka 
I poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 3,2 g
rozety diamentowe, fasetowane 
szmaragdy 

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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161
Bransoleta

XIX w., biedermeier

złoto pr. ok. 0,580, masa 22,90 g
dukatowane, czarna emalia, diamenty 

łącznie ok. 0,45 ct
z tyłu szybka, emalia wykruszona

cena wywoławcza: 6 300 zł

160
Broszka
XIX/XX w.

złoto, masa 10 g, naturalne 
turkusy, półperły

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

159
Medalion

XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 22,86 g
diament ok. 1,42 ct, rozety diamentowe, 

onyks
diament ukruszony na rondyście

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł
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164
Pierścionek
I poł. XX w.

złoto pr. 0,580, masa 1,8 g
diament w starym szlifie 

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

163
Pierścionek

I poł. XX w. 

złoto pr. 0,580, 7 szt. diamentów 
w starym szlifie, masa łącznie 

ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 800 – 5 500 zł

162
Wisior z łańcuszkiem
połowa XX w.

złoto pr. 0,585, masa łącznie 2,89 g
brylant fancy light brown, ok. 1,50 ct

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł
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167
Pierścionek Art Déco
złoto pr. 0,585, srebro, masa 2,58 g
brylant ok. 0,25 ct, 4 szt. diamentów 
ok. 0,25 ct

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

165
Pierścionek Art Déco
złoto pr. 0,585, platyna, masa łącznie 
1,82 g
brylant ok. 0,15 ct, 4 rozety diamentowe

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

166
Bransoleta 

I poł. XX w.

złoto pr. 0,750, masa 24,60 g 
33 szt. półpereł

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł
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169
Broszka

koniec XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 10,50 g, 
oprawa srebro

diamenty w starym szlifie łącznie 2,30 ct, 
ametyst ok. 5,20 ct

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

168
Broszka – wiązanka kwiatów
Francja, XIX/XX w. 

złoto pr. ok. 0,750 i 0,500,  
srebro, masa 15,27 g
2 szt. diamentów w starym szlifie 
łącznie ok. 0,16 ct, 170 rozet i rautów 
diamentowych

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł
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171
Brosza 

srebro werbletowane, złoto pr. ok. 0,500, 
masa 31,80 g

rozety diamentowe

cena wywoławcza: 9 600 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

172
Wisior
XX w.

złoto pr. 0,585, srebro, masa 6,30 g
ametyst ok. 17,0 ct, półrozety 
holenderskie

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

170
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 11,24 g
ametyst, rozety diamentowe

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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175
Broszka
złoto pr. ok. 0,580, masa 5,94 g
rozeta diamentowa, niebieska emalia

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

174
Bransoletka
I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, masa 25,38 g

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 4 800 – 5 500 zł

173
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,580, masa 2,95 g
rozeta diamentowa, lapis lazuli

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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179
Pierścionek

pocz. XX w.

złoto pr. 0,583, masa 3,20 g
szafir kaszmir ok. 0,75 ct, brylant „antyk” 

w starym szlifie ok. 0,50 ct

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

178
Pierścionek 
I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, platyna, masa 3,36 g
brylanty ok. 0,10 ct, diament rozeta 
ok. 0,08 ct, bagiety szafiry

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

177
Broszka

I poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 6,45 g
szafiry syntetyczne, rozety diamentowe

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

176
Kolczyki 
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 2,54 g
2 szafiry 1,0 ct, 8 brylantów ok. 0,20 ct

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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182
Pierścionek

I poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 4,90 g
diamenty w szlifie rozetowym łącznie 

0,46 ct

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

181
Pierścionek Art Déco
Polska, lata 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, masa 2,36 g, 
oprawa srebro
diament centralny w starym szlifie, 
łącznie ok. 1,05 ct

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

180
Komplet biżuterii  

kolczyki i pierścionek
ZSRR, lata 1950-te

złoto pr. 0,750, masa łącznie 23,06 g
pierścionek masa 16,20 g, brylanty 

12 szt. łącznie ok. 1,00 ct, szmaragd 
kaboszon ok. 2,50 ct

kolczyki masa 6,86 g, brylanty 16 szt. 
łącznie ok. 1,30 ct, szmaragdy kaboszony 

łącznie ok. 1,20 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000
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185
Pierścionek Art Déco

złoto pr. ok. 0,585, oprawa srebro
diamenty w starym szlifie łącznie 

ok. 1,20 ct, rubinki w starym szlifie 
łącznie ok. 0,35 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

183
Kamea z muszli

XIX/XX w.

oprawa złota pr. 0,580

cena wywoławcza: 6 800 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

184
Pierścionek 
lata 30. XX w.

złoto próby 0,750, masa 3,52 g
rubin ok. 1,00 ct, brylanty ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł
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188
Pierścionek Art Déco
złoto pr. 0,585, masa 3,19 g
3 szt. brylantów w starym szlifie – 1 szt. 
ok. 0,25 ct, 2 szt. ok. 0,30 ct

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

187
Broszka
XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 6,5 g
9 diamentów w starym szlifie uproszczo-
nym łącznie ok. 0,60 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 7 000 – 9 000 zł 

186
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,580, platyna, masa 2,85 g
brylant w starym szlifie ok. 0,08 ct, 8 szt. 
rozet i rautów diamentowych

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 1 800 zł
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189
Broszka szpila
Wiedeń, XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro masa 6,63 g
26 brylantów i diamentów w starym szlifie 
ok. 2,50 ct

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

190
Broszka – wisior Art Déco

lata 1920–30

platyna, złoto, masa 21,95 g
233 sztuki diamentów: centralny 

w starym szlifie ok. 1,30 ct, 232 szt. 
łącznie ok. 9,0 ct

cena wywoławcza: 75 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł
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193
Obrączka Art Déco
platyna pr. 0,950, masa łącznie 2,64 g
31 szt. diamentów w starym szlifie ok. 
0,80 ct

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

191
Krzyżyk
XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 3,58 g, 
oprawa srebro
diamenty łącznie ok. 0,55 ct

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 2 800 – 3 200 zł

192
Kolczyki 

złoto pr. ok. 0,750, platyna, masa 8,05 g
szafiry łącznie 10,71 ct, 32 brylanty 

w starym szlifie ok. 1,60 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł



69AUKCJA BIŻUTERII | 15 sIERpnIA 2014

196
Pierścionek 
lata 30. XX w.

złoto pr. 0,750, masa 7,52 g
szafiry syntetyczne, brylanty w starym 
szlifie ok. 1,30 ct

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

194
Pierścionek Art Déco
platyna ok. 0,950, masa 4,93 
szafir fasetowany ok. 8,0 ct, 24 diamenty 
w starym szlifie ok. 0,30 ct

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 16 000 zł

195
Broszka
XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 10,6 g
diamenty w starym szlifie łącznie 

ok. 0,90–1 ct

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł
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200
Znaczek Kotwica

złoto pr. ok. 0,750, masa br. 3,06 g

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1000 zł

199
Broszka
złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 10,74 g
rubin syntetyczny łezka fasetowana, 12 
sztuk rozet i rautów diamentowych 
sygn. S. Blatt

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

198
Wisior – skorpion

XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 6,34 g
diamenty łącznie ok. 0,05 ct, rubinki 

łącznie 0,02 ct

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

197
Zawieszka
złoto pr. ok. 0,750, masa 5,60 g

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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203
Krzyżyk
Austria, XIX/XX w.

złoto pr. 0,585, masa 11,10 g
turkusy, czarna emalia

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

204
Kolczyki w formie podkowy

Austria, koniec XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, turkusy, masa 2,00 g

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

202
Broszka 

złoto pr. „56”, masa 2,57 g
8 szt. diamentów, 8 szt. rubinów, 8 szt. 

szmaragdów, 8 szt. szafirów
sygn. Henrik Wigström

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

201
Bransoleta
złoto pr. ok. 0,375, masa 11,45 g
7 turkusów kaboszonów 

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 000 zł
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207
Pierścionek w stylu Art Déco
białe złoto pr. ok. 0,585, masa 3,80 g
diamenty w starym szlifie łącznie 
ok. 1,40 ct

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

205
Naszyjnik secesyjny
srebro pr. ok. 0,900, masa 8,40 g
sygn. Livinger, Niemcy

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

206
Sygnet 

I poł. XX w.

platyna pr. 0,950, masa 13,56 g
brylanty w starym szlifie, ok. 0,70 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł



73AUKCJA BIŻUTERII | 15 sIERpnIA 2014

210
Pierścionek
Polska, okres międzywojenny

złoto pr. ok. 0,750, białe złoto, masa 
3,49 g
szafir ok. 2,50 ct, 10 brylantów w starym 
szlifie ok. 1,40 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

208
Pierścionek Art Déco
platyna ok. 0,950, masa 4,78 g
szafir kaboszon ok. 5,0 ct, 14 brylantów 
ok. 1,40 ct

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

209
Naszyjnik

diamenty czarne fasetowane, ok. 38,0 ct
zapięcie białe złoto pr. ok. 0,750, masa 

7,88 g

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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213
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,580, masa 4,31 g
turkus kaboszon, 8 szt. brylantów 
w starym szlifie ok. 1,60 ct

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

212
Pierścionek

XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 4,34 g
rubin ok. 1,10 ct, biała emalia, 26 rozet 

i rautów diamentowych 

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

211
Wisior z łańcuszkiem
poł. XX w.

złoto pr. 0,585, platyna pr. 0,950, masa 
łącznie 5,40 g
cyrkon ok. 4,00 ct, 16 szt. diamentów 
ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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216
Pierścionek

I poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 2,70 g
szafir, 10 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

215
Pierścionek 
I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, masa 2,88 g
szafir ok. 1,50 ct, 12 szt. brylantów ok. 
0,70 ct

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

214
Broszka
Austro-Węgry, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,585, diamenty w starym 
szlifie ok. 1,30 ct, szmaragd ok. 1 ct

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł
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220
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,583, masa 10,62 g
koral kaboszon

cena wywoławcza: 2 000 zł

219
Pierścionek

złoto pr. ok. 0,580, masa 9,06 g
koral kaboszon

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

217
Naszyjnik 
koral szlachetny, szlif gładki, 
masa 68,35 g

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

218
Brosza
Francja, XIX w.

w koralu rzeźbiona Atena, dekoracja 
cyzelowana
ramka złoto pr. ok. 0,750, masa 15,65 g

cena wywoławcza: 6 300 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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223
Kolczyki
Włochy, koniec XIX w.

złoto pr. 0,750, masa 9,94 g
4 szt. koral fasetowany, 2-częściowe, 
zdejmowane

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

224
Bransoleta

prawd. Włochy

złoto pr. 0,750, masa 20,58 g
koral naturalny, rzeźbiony

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

221
Krzyżyk
złoto pr. ok. 0,580, masa 3,25 g
10 szt. korali fasetowanych

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 000 zł

222
Krzyżyk

XIX w., biedermeier

złoto, koral naturalny, masa 2,15 g

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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227
Wisiorek

Austria, pocz. XX w.

złoto pr. 500, masa łącznie 2,20 g
emalia biała i zielona

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

228
Zawieszka Koran
Bliski Wschód, ok. 1930 r.

złoto niskopróbne, emalia, masa 0,75 g
nieotwierany

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 – 500 zł

226
Wisior

złoto pr. ok. 0,750, masa 6,03 g
rzeźba w heliotropie

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

225
Wisiorek
złoto, metal nieszlachetny, emalia na 
giloszu miedziana
krzyżyk – rozety diamentowe, masa 
łącznie 6,30 g

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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231
Krzyż

złoto pr. 0,580, masa 30,05 g
diamenty w starym szlifie  

brylantowym, masa łączna  
ok. 0,76 ct, szafir ok. 0,50 ct

wyk. ręcznie

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

229
Krzyż Spasi i Sochrani
Rosja, II poł XIX w.

złoto pr. „56” (ok. 0,580), masa 6,60 g
cyzelowany

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

230
Wisior – medalion z sekretnikiem

XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 21,9 g
54 rozety diamentowe

wielobarwna emalia Madonny Sykstyń-
skiej wg Rafaela Santi;

oryginał znajduje się w Gemäldegalerie 
Alte Meister (Drezno)

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 15 000 – 16 000 zł 
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233
Zawieszka 

Rosja (?)

złoto, masa 6,87 g
6 szt. diamentów, emalia

awers: lit. X z koroną, rewers: grawerowa-
ne lit. EO oraz lata 1907–1917 r.

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

232
Wisiorek Amorek
złoto pr. ok. 0,750, masa 1,50 g

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

234
Bransoletka Art Déco
lata 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, masa 20,70 g
diamenty łącznie 0,20 ct, czarna emalia

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł
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237
Wisior – medalik  
ze św. Mikołajem

Rosja

złoto pr. ok. „56” (0,585), masa 2,13 g
ręcznie grawerowany

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

238
Spinki do mankietów

dwu- i półdolarówki, 2 monety 
10 Colones Kostaryka

 złoto pr. 0,900, łączenia złoto 
pr. ok. 0,580, masa 12,98 g

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

236
Wisiorek jednodolarówka
złoto pr. 0,900, pr. ok. 0,580, 
masa 1,71 g

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

235
Etui
złoto pr. ok. 0,580, masa br. 17,71 g
agat barwiony, wyrób cyzelowany

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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242
Spinki do mankietów

XIX/XX w.

złoto pr. 0,580, masa 5,45 g
4 szt. onyksów w szlifie gładkim, 20 szt. 
diamentów w starym szlifie brylantowym 

i rozetowym, rauty

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

241
Spinki do mankietów
złoto pr. ok. 0,580, dukatowane, masa 
14,40 g
24 szt. rozet diamentowych, czarna 
emalia

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

240
Spinki do mankietów feng shui

złoto dwa kolory, pr. ok. 0,580, 
masa 10,23 g

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

239
Spinki do mankietów Art Déco
Austria, lata 1920–30

złoto ok. 0,580, masa 4,67 g
gilosz, czarna i czerwona emalia 

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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246
Sygnet z herbem Rawicz (Rawa)

Polska, okres międzywojenny

złoto pr. ok. 0,580, agat, masa 11,12 g
szrafowanie

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

245
Sygnet z herbem Szreniawa
I poł. XX w.

złoto pr. 0,585, karneol, masa łącznie 
12,88 g
szrafowanie

cena wywoławcza: 2 700 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

244
Sygnet z herbem Starykoń 

(Zaprzaniec)
złoto pr. ok. 0,580, agat, masa 10,43 g

szrafowanie

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

243
Pierścionek sygnet Art Déco
złoto pr. ok. 0,750, platyna, 
masa 10,23 g
brylant ok. 0,50 ct, 10 szt. syntetycznych 
rubinków

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł
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248
Dewizka 

Wiedeń, XIX/XX

złoto pr. ok. 0,580, masa 89,46 g
brelok z tarczą herbową

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

249
Tłok pieczętny, przywieszka  
do dewizki
XIX w.

złota pr. ok. 0,750, masa 17,80 g
karneol

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

247
Zegarek damski – wisior
Szwajcaria, II poł. XIX w.

dwie koperty, złoto pr. ok. 0,750
koperta zewnętrzna z emaliowaną 
miniaturą – portretem kobiety 
perełki słodkowodne

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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250
Zegarek kieszonkowy 
Perret & Fils Brenets
złoto pr. 0,580, masa całkowita 34,2 g
potrójna koperta, tarcza emaliowana
nakręcany kluczykiem; zegarek damski

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

251
Zegarek kieszonkowy  

H. Grandjean & Cie
II poł. XIX w.

koperta złoto pr. ok. 0,750, masa 165 g
Locle No. 37985, komplikacja mała 
sekunda, tarcza srebro giloszowane
cyfry rzymskie, zdobienia wykonane 

ze złota  

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 20 000 – 24 000 zł 
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254
Zegarek naręczny  
Girard Perregaux 
Special Edition Ferrari
lata 70. XX w.

koperta złoto pr. 0,750
komplikacja mała sekunda, 
tarcza czerwona

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

253
Zegarek naręczny  

Rolex 
Oyster Date Precission Lady

lata 70. XX w.

koperta stal szlachetna, tarcza ecru

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

252
Zegarek naręczny  
Rolex 
lata 70. XX w.

Oyster Date ref. 6694, koperta stal 
szlachetna, tarcza czerwona

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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257
Zegarek kieszonkowy  
Patek Philippe & Cie 

Art Déco

koperta złoto pr. 0,750, masa br. 56,28 g
komplikacja mała sekunda 

tarcza pink

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

256
Zegarek naręczny  
Cartier 
Tank Panthere
lata 90. XX w.

koperta złoto pr. 0,750, masa br. 68,48 g
tarcza ecru, cyfry rzymskie 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

255
Zegarek kieszonkowy  

Ferrier A. Paris 
II poł. XVIII w.

koperta złoto pr. ok 0,750, masa 86,60 g
komplikacja kalendarz, kluczyk 

tarcza biała emalia, cyfry rzymskie 

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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258
Naszyjnik
koral naturalny, zapięcie srebrne

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

260
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,583, masa 7,75 g
koral kaboszon

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

259
Naszyjnik

korale kulki, masa 17,67 g, zapięcie 
srebro ok. 0,925

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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BIŻUTERIA ANTYKWARYCZNA I ARTYSTYCZNA

SPRZEDAŻ  SKUP  PROFESJONALNA WYCENA   RENOWACJA

ul. Nowy Świat 52  00-363 Warszawa

tel./fax: +48 22 828 61 61  jacek@czasluxusu.pl

ANTYKWARIAT JUBILERSKI JACEK ZIĘTA
EKSPERT DIAMENTÓW  GEMMOLOG



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Długa 67/68
80-826 Gdańsk AUKCJA RZEMIOSŁA
tel. 58 301 05 54 15 sierpnia 2014 (piątek), godz. 19.00
fax 58 301 41 27
gdansk@sda.pl

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

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

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Długa 67/68
80-826 Gdańsk AUKCJA BIŻUTERII
tel. 58 301 05 54 15 sierpnia 2014 (piątek), godz. 19.00
fax 58 301 41 27
gdansk@sda.pl

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

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

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis



REGUL AMIN AUKCJ I

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

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

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

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

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

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

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

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

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża.

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

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

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

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

TABELA POSTĄPIEŃ:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 50 000 2 000

50 000 – 70 000 3 000

70 000 – 100 000 5 000

100 000 – 200 000 10 000

200 000 i więcej 20 000



    

opracowanie: Agnieszka Chrzanowska, Natasza Szapańska 

    

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz  

 

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

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

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

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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

PRZYJMUJEMY OBIEKTY NA AUKCJE          WYCENA BEZPŁATNA

konsultacja praw autorskich dzieł sztuki – adwokat Donat Paliszewski

Jan Matejko (1838–1893)

Studium głowy konia króla Jana Sobieskiego  

pod Wiedniem, 1883 r.

olej, płótno, 45,5 × 34,5 cm

 

 





Zapraszamy do naszego nowego salonu  
w historycznej kamienicy pr y Złotej Bramie

Gdańsk, ul. Długa 2/3
tel. (58) 301 05 54, gdansk@sda.pl

poniedziałek – piątek 11–18
sobota: 11–15 

 

 



sierpień – wrzesień 2014
sopot, ul.Boh. Monte Cassino 43

Józef pankiewicz (1866–1940), Rzeka w Giverny, 1912 r.
olej, płótno; 65 x 53 cm, sygn. u dołu: Pankiewicz

 

 

DOROCZNA WYSTAWA 
MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO
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