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29 czerwca 2019

AUKCJA 
VARIA (30)



poz. 128
Jacek Yerka, Podwieczorek, 1993 r.

cena wywoławcza: 17 000 zł ●



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Galeria Sztuki Dawnej, Sopot, Boh. Monte Cassino 43

tel. (58) 550 16 05, 691 963 069, 603 287 002

e-mail: sopot@sda.pl, anna.masztalerz@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 17 czerwca 2019 r. w siedzibie SDA

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

29 CZERWCA 2019 (SOBOTA), godz. 18.00

AUKCJA VARIA (30)

PATRONAT HONOROWY 
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU







4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Błażej Czepiec z Bronowic, 
przed 1927 r.

olej, tektura, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: W. Wodzinowski
na odwrocie nalepka z Wystawy 
Niezależnych z Krakowa z opisem pracy 
z 1927 roku

cena wywoławcza: 5 500 zł
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2
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Wachlarz z miniaturą Tańce, 
1891 r. 

wachlarz, drewno, miniatura ma-
lowana farbami olejnymi, długość 
28 cm, rozpiętość: 46 cm
sygn. i dat.: J. Malczewski/1891

cena wywoławcza: 11 000 zł
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3
Adam Setkowicz 
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Polowanie, 1919 r.

olej, tektura, 24 × 35 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: A.Setkowicz 919
na odwrocie dedykacja urodzinowa 
z 1954 r.

cena wywoławcza: 4 800 zł
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4
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Pogoń, 1938 r. 

olej, tektura, 40 × 50 cm 
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1938 

cena wywoławcza: 4 800 zł •
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5
Andrzej 
Malinowski 
(1885 Czempin – 
1932 Poznań)

Poleska zima

gwasz, tektura, 
17,5 × 31,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: An.Mali-
nowski
zachowany doku-
ment zakupu z P.P 
Desa Dzieła Sztuki 
i Antyki z Gdyni 
z roku 1973 roku

cena wywoławcza: 
1 100 zł

6
Andrzej 
Malinowski 
(1885 Czempin – 
1932 Poznań)

W lecie

gwasz, tektura, 
17,5 × 31,5 cm 
w św. ramy
sygn. p. d.: Andrz.
Malinowski
na odwrocie opisany: 
Andrz. Malinowski
/”W lecie” (…)
zachowany doku-
ment zakupu z P.P 
Desa Dzieła Sztuki 
i Antyki z Gdyni 
z roku 1973 roku

cena wywoławcza: 
1 100 zł
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7
Stanisław 
Żarnecki 

(1877 Kraków – 
1956 tamże)

W parku, 1915 r.

olej, tektura, 
13,5 × 22,5 cm

sygn. p. d.: St. 
Żarnecki/1915

cena wywoławcza: 
1 400 zł •

8
Stanisław 
Żarnecki 

(1877 Kraków – 
1956 tamże)

Pejzaż z za-
budowaniami, 

1919 r.

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

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

cena wywoławcza:: 
1 400 zł •
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9
Malarz nieokreślony 
(1 połowa XX w.)

Wieśniacy

olej, tektura, 24,5 × 17 cm 
w świetle ramy
sygn. monogramem p. d.: A/S.
zachowany dokument zakupu z P.P Desa 
Dzieła Sztuki i Antyki z Gdańska

cena wywoławcza: 500 zł

10
Frantisek 
Mrazek
(1876 Cesky 
Krumlov – 1933 
Spiska Bela)

Scena 
rodzajowa – na 
targu

olej, tektura, 
17,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: 
F.Mrasek.
zachowany doku-
ment zakupu z P.P 
Desa Dzieła Sztuki 
i Antyki z Gdyni 
z roku 1973 roku

cena wywoławcza: 
950 zł
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11
Erno Erb 
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, płyta tekturowa, 34,5 × 50 cm
sygn. l. d.: E.Erb

cena wywoławcza: 4 800 zł
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12
Jan Erazm Kotowski 
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Zaprzęg

akwarela, gwasz, papier, 48 × 70 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: Jan Kotowski

cena wywoławcza: 3 200 zł •
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13
Zygmunt Józefczyk 
(1881 Kraków – 1966)

Cietrzewie, 1929 r.

olej, sklejka, 36 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Z. Józefczyk/29

cena wywoławcza: 9 500 zł •
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14
Wiktor Korecki 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 59,5 × 90,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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15
Władysław Chmieliński 
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Uliczka

olej, płótno, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 5 500 zł •
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16
Szkoła północnowłoska
XIX w.

Św. Augustyn – Ojciec Kościoła, 
po 1860 r.

olej, płótno dublowane, 94,5 × 70 cm
Obraz był depozytem w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie

Pochodzenie:
Kolekcja Adama Tarnowskiego

cena wywoławcza: 7 000 zł

17
Malarz nieokreślony
(XIX w.)

Mnich

olej, płótno, 69 × 53,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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18
Malarz nierozpoznany 
(XIX w.)

Portret mężczyzny

olej, płótno, 40,5 × 32 cm
na krośnie napis: Jan Matejko Kraków

cena wywoławcza: 8 000 zł
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19
Alfred de Curzon 
(1820 Migné-
Auxances – 1895 
Paryż)

Widok klasztoru 
we Włoszech

olej, płótno dublowa-
ne, 39 × 61 cm
sygn. p. d.: A. DE 
CURZON

cena wywoławcza: 
9 500 zł

20
Malarz 
nieokreślony 
(XX w.)

Rozlewisko

olej, tektura, 
19,5 × 30,5 cm
sygn. l. d.: nieczy-
telnie

cena wywoławcza: 
750 zł
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21
Antoni Lange 
(1774 Wiedeń – 1842 Lwów)

Nad potokiem, 1840 r.

olej, płótno, 34 × 43 cm
sygn. i dat. l. d.: A. Lange/1840

cena wywoławcza: 8 000 zł
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22
Malarz 
nieokreślony 
(1 połowa XX w.)

Stogi siana 
o zachodzie

olej, tektura, 
30 × 36,5 cm

cena wywoławcza: 
500 zł

23
Malarz 
nieokreślony
(1 połowa XX w.)

Stogi siana

olej, tektura, 
33,5 × 49 cm

cena wywoławcza: 
500 zł
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24
Malarz nieokreślony 

(1 połowa XX w.)

W sadzie

olej, tektura, 40 × 25 cm

cena wywoławcza: 500 zł

25
Malarz 

nieokreślony 
(1 połowa XX w.)

Most

olej, tektura, 
38,5 × 50,5 cm

na odwrocie martwa 
natura z kwiatami

cena wywoławcza: 
500 zł
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26
Józef 
Krasnowolski 
(1879 Kwidzyń – 
1939 Kraków)

Odpoczynek, 
1917 r.

olej, tektura, 
50,5 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: 
J. Krasnowolski/917

cena wywoławcza: 
4 200 zł

27
Jan Erazm 
Kotowski
(1885 Opatkowiczki 
k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Konie

olej, tektura, 
32 × 48 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Jan 
Kotowski

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
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28
Michał Gorstkin Wywiórski 
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Chata

olej, tektura, 31,5 × 64 cm
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 16 000 zł
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29
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Głowa siwego araba pustynnego, 
przed 1977 r.

olej, płótno, 60,5 × 50 cm
sygn. p. d.: Leszek Piasecki
na odwrocie autorska nalepka z opisem 
obrazu i wiedeńskim adresem artysty

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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30
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Zwózka siana

akwarela, papier, 
16 × 30,5 cm 
w świetle ramy

sygn. l. d.: 
ASetkowicz

na odwrocie 
pieczęć SALON 

SZTUKI/OPRAWA 
OBRAZÓW/ALFRED 

WAWRZECKI/
KRAKÓW, UL. 

SZCZEPAŃSKA 9.
zachowany 

dokument zakupu 
z P.P. Desa Dzieła 

Sztuki i Antyki 
(oddział w Gdańsku) 

z 1995 r.

cena wywoławcza: 
1 500 zł

31
Juliusz Słabiak

(1917 Sosnowiec – 
1973 Kraków)

Odwrót 
Napoleona spod 

Moskwy

olej, tektura, 
34 × 49 cm

sygn. p. d.: Juliusz 
Słabiak.

na odwrocie autor-
skie studium olejne 

wnętrza lasu.

cena wywoławcza: 
3 200 zł •
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32
Josephine 
Schaller
(1889–1965)

Pejzaż górski, 
1935 r.

olej, płótno, 
56 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.:  
Jos.Schaller 35

cena wywoławcza: 
500 zł •

33
Carl Schmauk
(1868–1947)

Pejzaż 
miasteczka, 
1942 r.

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

cena wywoławcza: 
500 zł •



27AUKCJA VARIA (30) | MALARSTWO

34
Franciszek Wójcik
(1903 Wojciechowo – 

1984 Zakopane)

Pochmurny dzień 
(Zakopane), 1950 r.

olej, tektura, 
49 × 58,5 cm

sygn. i dat. p. d.:  
FWójcik 1950

na odwrocie nalepka 
potwierdzająca autentycz-
ność pracy przez wnucz-

kę malarza – Izabelę 
Leśniak oraz pieczątka 

artysty: WÓJCIK FRAN-
CISZEK/ZAKOPANE/ul.Za 
STRUGIEM/NR 27a oraz 
napis: Pochmurny dzień

Reprodukowany:
Joanna Hübner-Wojcie-

chowska, Przewodnik dla 
kolekcjonerów. Sztuka 

Skalnego Podhala, wyd. 
Arkady, Warszawa 2019, 

s. 87.

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

35
Stanisław 

Dziemański
(1897–1962)

Morskie Oko

olej, tektura, 
34 × 48,5 cm  
w świetle ramy

sygn. l. d.: 
ST.DZIEMAŃSKI

zachowany dokument 
zakupu z P.P. Desa Dzieła 

Sztuki i Antyki (oddział 
w Warszawie) z 1980 r.

cena wywoławcza:  
900 zł •
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36
Malarz 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

W zimie

olej, płótno, 
60 × 90 cm

cena wywoławcza: 
2 800 zł

37
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Przed kościołem

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

cena wywoławcza: 
750 zł
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38
Alois Arnegger
(1879 Wiedeń – 1963 tamże)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 70 × 100 cm
sygn. p. d.: A.Arnegger

cena wywoławcza: 4 800 zł *
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39
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż z łodzią

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

cena wywoławcza: 
850 zł

40
H. Röhr
(1 poł. XX w.)

Droga, 1919 r.

olej, płótno 
naklejone na deskę, 
27 × 42 cm
sygn. i dat. l. d.: 
H.Röhr.1919.

cena wywoławcza: 
750 zł
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41
Carl Coven Schirm

(1852 Wiesbaden – 
1928 Amelinghausen)

Droga

olej, sklejka, 
37 × 39,5 cm

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

z 1945 roku

cena wywoławcza: 
1 900 zł

42
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Drzewa nad wodą

olej, płótno, 
30,5 × 40 cm

sygn. l. d.: K. Mikołaj-
czy… (nieczytelnie)

na odwrocie nalepka 
Sztuka/własność Witold 

Fremke/Poznań

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

Widok na góry, 
1923 r.

olej, tektura, 
14,5 × 18 cm
sygn. i dat. p. d.: 
(nieczytelnie) 1923

cena wywoławcza: 
450 zł

44
Malarz 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Drzewa

olej, płótno, 
50 × 73 cm
niesygnowany

cena wywoławcza: 
400 zł
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45
Carl Rathjen
(1855–1919)

Las

olej, płótno, 58,5 × 78,5 cm
sygn. p. d.: Carl Rathjen
na odwrocie szkic łąki

cena wywoławcza: 2 200 zł
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46
Malarz 
nieokreślony
(2 poł. XIX w.)

Na drodze

olej, płótno, 
14,5 × 22 cm
sygn. i dat. 
p. d.: (nieczytelnie) 
(18)89?
zachowany 
dokument zakupu 
z P.P. Desa Dzieła 
Sztuki i Antyki 
(oddział w Gdańsku) 
z 1978 r.

cena wywoławcza: 
800 zł

47
Wacław Gromek
(1899–1940)

Bydgoszcz – 
Nad Młyńską, 
przed 1936 r.

olej, tektura, 
29 × 39 cm
sygn. i dat. l. d.: 
W.Gromek 15 XI 
1935 (?)
na odwrocie 
nalepka z wystawy 
Muzeum Miejskiego 
w Bydgoszczy 
z opisem pracy za-
chowany dokument 
zakupu z P.P. Desa 
Dzieła Sztuki i Antyki 
(oddział w Gdyni) 
z 1978 r.

cena wywoławcza: 
950 zł
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48
Malarz 

nieokreślony
(XX w.)

Nad wodą

olej, płótno, 
71 × 101 cm

sygn. l. d.: 
(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 
750 zł

49
Wilhelm 

Eisenblätter
(1866 Duisburg – 
1934 Królewiec)

Nad brzegiem 
morza

olej, płótno, 
60 × 71 cm

sygn. l. d.: wilhelm 
eisenblätter

cena wywoławcza: 
3 600 zł
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50
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Widok z groty

olej, tektura, 38 × 29 cm 
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 000 zł

51
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Zakole rzeki

olej, płótno, 
31 × 60 cm
sygn. p. d.: M.B (?)

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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52
A. Mrówczyński

(1 połowa XX w.)

Brzeg Bałtyku

olej, płyta, 
28 × 39,5 cm

sygn. p. d.: 
A. MRÓWCZYŃSKI 

1945 R.

zachowany 
dokument zakupu 
z P.P. Desa Dzieła 

Sztuki i Antyki 
(oddział w Gdańsku).

cena wywoławcza: 
1 300 zł

53
Jean Étienne 

Karnec
(1865–1934)

Wenecja

olej, płótno, 
24,5 × 32,5 cm

sygn. p. d.: 
J. E. Karnec

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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54
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Akt siedzącej/Akt leżącej (obraz 
dwustronny)

olej, płyta, 101 × 73 cm w świetle ramy
niesygnowany
na odwrocie akt leżącej kobiety

cena wywoławcza: 1 800 zł
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55
Stefan Kociołek (Orwicz)
(1902 Kraków – 1942 tamże)

Akt

olej, płótno, 100 × 123 cm
sygn. p. g.: S.Orwicz

cena wywoławcza: 7 000 zł
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56
Berger
(XIX/XX w.)

Portret konny

olej, płótno, 81 × 65 cm
sygn. p. d.: Berger

cena wywoławcza: 1 800 zł

57
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Ułan na koniu

olej, tektura, 20 × 16 cm 
w św. ramy
p. d. dwa monogramy wiązane: 
JK/AS
zachowany dokument zakupu 
z P.P. Desa Dzieła Sztuki 
i Antyki (oddział w Gdańsku)

cena wywoławcza: 950 zł
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58
Józef Męcina-Krzesz

(1860 Kraków – Poznań 1934)

Portret mężczyzny

olej, płótno, 46 × 31,5 cm
sygn. l. d.: J. Męcina-Krzesz oraz 

dat. l.p.: 1919 (?)

cena wywoławcza: 2 800 zł

59
Paul Bülow
(1842–1889)

Portret Wilhelma, 1875 r.

olej, płótno, 87,5 × 64 cm 
sygn. i dat. p. d.: Paul Bülow/1875

cena wywoławcza: 4 400 zł
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60
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Portret mężczyzny z brodą, 
1937 r.

ołówek, papier, 28,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
dat. p. d.: 7.XII.37

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 600 zł

61
Stanisław Sawiczewski

(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Pejzaż

ołówek, papier, 14,5 × 28,5 cm w świetle 
passe-partout

na odwrocie pieczątka ze spuścizny 
z numerem 2036

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 600 zł
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62
Włodzimierz Tetmajer

(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Dziecko z matką

ołówek, papier, 15,5 × 23 cm
na odwrocie szkic mężczyzny

Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 500 zł

64
Karol Kossak

(1896 Lwów-1975 Ciechocinek)

Szkice konia

ołówek, papier, 21 × 29 cm
Praca pochodzie ze szkicownika artysty

cena wywoławcza: 500 zł •

63
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Młody mężczyzna siedzący 
w fotelu

ołówek, papier, 19,5 × 16 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 950 zł
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66
Basile Poustochkine

(1893 Moskwa – 1973 Neuilly 
sur Seine)

W lesie

olej, tektura, 18,5 × 11 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł •

67
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Zabudowania w parku

olej, tektura, 23 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: B.Poustochkine.

cena wywoławcza: 2 400 zł •

65
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 
1973 Neuilly sur Seine)

Aleja

olej, tektura, 28 × 20 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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71
Józef Mróz

(1914 – 1990)

Pejzaż z Krynicy Górskiej, 1975 r.

olej, płótno, 73 × 60 cm
sygn. p. d.: MRÓZ JÓZEF dat. wzdłuż dolnej 

prawej krawędzi: 1975 r.
na odwrocie opisany

cena wywoławcza: 1 400 zł •

69
J. Szczęsny

(XX w.)

Kościół

akwarela, ołówek, 
papier, 63 × 47 cm 

w świetle ramy
sygn. l. d.: J.Szczęsny
na odwrocie nalepka: 

SZKLARNIA/FR. 
MAĆKOWIAK/

POZNAŃ/KRASZEW-
SKIEGO 14/OPRAWA 

OBRAZÓW

cena wywoławcza: 
2 800 zł

68
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Stary Sącz

olej, płótno, 64 × 48 cm
sygn. p. d.: J. WASIOŁEK
na odwrocie papierowa karteczka z opisem pracy

cena wywoławcza: 1 900 zł •

70
Malarz 
nieokreślony
(XX w.)

Uliczka

olej, płótno, 
50,5 × 40 cm
sygn. l. d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 
600 zł
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72
Mieczysław Wątorski
(1903–1979)

Wielbłąd

olej, płótno, 60 × 50,5 cm
sygn. p. d.: M.Wątorski

cena wywoławcza: 1 500 zł •

73
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Arab z Port Said, przed 1959 r.

olej, płyta, 30 × 22 cm
sygn. p. d.: H. Baranowski/…
na odwrocie nalepka autorska  
z tytułem pracy

cena wywoławcza: 1 900 zł •
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74
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Piramidy

olej, płyta, 48 × 61,5 cm
sygn. l. d.: Arabska (nieczytelnie) 
piramid/H.Baranowski

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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75
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Fala, przed 1939 r.

gwasz, papier, 
31 × 56,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: A.SU-
CHANEK

cena wywoławcza: 
6 500 zł •

76
Eugeniusz 
Dzierzencki
(1905 Warszawa – 
1990 Sopot)

Łodzie

olej, tektura, 
18 × 22 cm
sygn. p. d.: E.Dzie-
rzencki

cena wywoławcza: 
1 100 zł •
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77
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Pejzaż

olej, płótno, 
49 × 59,5 cm 
w świetle ramy

sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
4 400 zł •

78
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Klif

olej, płótno, 
50 × 60 cm

sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
4 400 zł •
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79
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Huśtawka, 1946 r.  

akwarela, papier, 16 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: 1946 WW

cena wywoławcza: 1 700 zł •

80
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Hanusia 

ołówek, papier, 
20,5 × 19,5 cm
sygn. (monogram wiązany)  
p. d.: WW 

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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81
Marian Mokwa 

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Sopot, 1920 r.  

akwarela, papier, 
26 × 40,5 cm 

sygn. i dat.  
p. d.: 1920 Mokwa 

Zoppota

cena wywoławcza: 
2 400 zł •

82
Obraz 

niespodzianka 

akwarela, papier, 
42 × 54,5 cm 

w świetle  
passe-partout 

cena wywoławcza: 
100 zł •
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83
Władysław 
Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia 
– 2011 Arizona)

Panorama 
Sopotu

akwarela, ołówek, 
papier, 45 × 58 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 
artysty

Wystawiany i repro-
dukowany:
Władysław Brzosko 
(1912–2011). 
Widoki Sopotu 
1945–1956. 
Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, 
Sopocki Dom 
Aukcyjny, Muzeum 
Sopotu, 2016 r, str. 
35, poz. 36

cena wywoławcza: 
400 zł •

84
Leon Dołżycki 
(1888 Lwów – 
1965 Kraków)

Łodzie, 1957 r.

olej, płótno, 
59,5 × 92,5 cm
na odwrocie 
karteczka zapewne 
z autorskim opisem

cena wywoławcza: 
6 500 zł •
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85
Malarz 

nieokreślony 
(XX w.)

Łodzie w porcie

olej, płótno, 
60 × 91 cm

cena wywoławcza: 
950 zł

86
Malarz 

nieokreślony 
(2 poł. XX w.)

Pejzaż morski 
z łodziami

olej, płótno, 
40 × 81 cm
sygn. p. d.: 

(nieczytelne)

cena wywoławcza: 
600 zł
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87
Malarz 

nieokreślony 
(XX w.)

Stolik

olej, płótno, 
60 × 90 cm

cena wywoławcza: 
1 200 zł

88
H. Lisowski 
(1 poł. XX w.)

Przy rzece, 
1934 r.

olej, płótno, 
41 × 70 cm
sygn. i dat. l. d.:  
H. Lisowski 34

cena wywoławcza: 
1 100 zł
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89
Bencion (Benn) Rabinowicz
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Kwiaty w wazonie

olej, tektura, 41 × 33 cm
sygn. l. d.: Benn

cena wywoławcza: 1 800 zł •

90
Bencion (Benn) Rabinowicz

(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Portret mężczyzny

olej, płótno naklejone na tekturę, 
55 × 38 cm

sygn. śr. d.: Benn

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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91
Erich Mercker
(1891 Zabern – 
1973 Monachium)

Zatoka Monte 
Carlo

olej, płótno, 
60 × 80 cm
sygn. p. d.: E.Merck-
er/Mchn (München)

cena wywoławcza: 
9 000 zł •

92
Johann Seits
(1867 Brno – 
1944 Wiedeń)

Widok 
Dubrownika, 
1929 r.

akwarela, gwasz, pa-
pier, 30,5 × 47 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: 
J.SEITS/DUBRO-
VNIK/1929

cena wywoławcza: 
6 500 zł
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93
Stefan 

Brzozowski
(1911–1978)

Urwisty brzeg 
morski

olej, tektura, 
48,5 × 60 cm

na odwrocie napis 
odręczny: Brzozowski 

mąż Maślakiewicz

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

94
Eugeniusz 

Geppert
(1890 Lwów – 

1979 Wrocław)

Wiatr nad 
morzem, 1945 r.

olej, tektura, 
49 × 58 cm

sygn. i dat. p. d.: 
E. Geppert/1945 

(ołówkiem).

cena wywoławcza: 
4 600 zł •
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95
Albert Lipczinski
(1876 Lębork – 1974 Sopot)

Kwiaty

olej, płótno, 79 × 61 cm
sygn. l. d.: Alb. Lipczynski

cena wywoławcza: 8 500 zł •



59AUKCJA VARIA (30) | MALARSTWO

96
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura z langustą, 1997 r.

olej, płótno, 65 × 81cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie opisany: JAN SZANCEN-
BACH/MARTWA NATURA/Z LANGU-
STĄ/1997

cena wywoławcza: 23 000 zł *
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97
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Anioł i Święty

akwarela, ołówek, papier, 8 × 14 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł •

99
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święty

akwarela, ołówek, papier, 11 × 9 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł •

98
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święci

akwarela, ołówek, papier, 10 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł •
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100
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Sklep z modelkami

gwasz, tempera, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie szkic ołówkiem
na odwrocie okrągła pieczątka ze spuści-
zny po artyście: Z rysunków Franciszka 
Starowieyskiego z inicjałem wiązanym 
w środku oraz pieczątka Potwierdzam 
autentyczność/T.Starowieyska (odręczny 
podpis)

cena wywoławcza: 1 600 zł •

101
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 

2009 Warszawa)

Rogi Porucznika Astete,

gwasz, tempera, 21 × 14 cm w świetle 
passe-partout

na odwrocie podpis: T.Starowieyska

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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102
Elżbieta 
Radzikowska
(ur. 1951 r.)

Atrakcyjna 
otomana

akwaforta, papier, 
9 × 11,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. p. d.: 
E. Radzikowska
opisane l. d.: Atrak-
cyjna otomana

cena wywoławcza: 
450 zł •

103
Lena Subota
(ur. 1962)

Pałac

grafika podmalo-
wywana, papier, 
15,5 × 26 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem 
p. d.: Subota
opisana u dołu

cena wywoławcza: 
450 zł •
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106
Elżbieta Radzikowska

(ur. 1951 r.)

Gdzie spojrzy jabłuszko pełne 
snów

akwaforta podmalowywana, papier 
21,5 × 15 cm

sygn. p. d.: E. Radzikowska
opisany l. d.: „Gdzie spojrzy/jabłuszko  

pełne/snów” 27/50

cena wywoławcza: 450 zł •

105
Elżbieta Radzikowska
(ur. 1951 r.)

Aniołek ekspresowy

grafika, papier, 15 × 12 cm
sygn. p. d.: E Radzikowska
opisany u dołu: Aniołek ekspresowy

cena wywoławcza: 450 zł •

104
Lena Subota
(ur. 1962)

Celebrations in the town

grafika podmalowana, papier, 
14 × 24,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Subota
opisana u dołu

cena wywoławcza: 450 zł •
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107
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków-1973 Warszawa)

Projekt kostiumu męskiego

akwarela, ołówek, papier, 33 × 24,5 cm
sygn. p. d.: jms
na odwrocie pieczątka: POLSKI ZESPÓŁ 
TAŃCA

cena wywoławcza: 1 400 zł •

108
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków-1973 Warszawa)

Projekt kostiumu męskiego

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 33 × 24, 5 cm
sygn. p. d.: jms

na odwrocie pieczątka: POLSKI ZESPÓŁ TAŃCA

cena wywoławcza: 1 400 zł •
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109
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Siedząca

ołówek, papier, 35 × 25 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł •

110
Frédéric Menkes

(XX w.)

Baletnica

litografia barwna, papier, 35,5 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na płycie. p. d.: MENKES

cena wywoławcza: 100 zł
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111
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa-2015 Sopot)

Grupa

tusz (piórkiem), papier, 27,5 × 19 cm w świetle  
passe-partout, sygn. p. d.: J.Lesiecka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki.

cena wywoławcza: 950 zł

113
Jan Góra
(ur. 1936, Dukszty)

Poruszenie, 1974 r.

akwaforta, papier, 31,5 × 32 cm  
(odcisk płyty), 34,5 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: E.A. Jan Góra oraz opisany 
l. d.: Akwaforta/„PORUSZENIE” 1974

cena wywoławcza: 350 zł •

112
Władysław Jahl

(1886 Jarosław – 1953 Paryż)

Powrót

sucha igła, papier, 17,5 × 22,5 cm (odcisk płyty), 
32,5 × 44 cm (arkusz)

sygn. ołówkiem p. d.: Jahl; p. d.: 20/25
na odwrocie napis ołówkiem l. g. róg: L2/15 Don 

Quijote PI |El Retorno

cena wywoławcza: 500 zł •
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114
Władysław Rząb 

(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

Święconka

linoryt, papier, 15 × 15 cm (odcisk płyty), 
21,5 × 20 cm (arkusz)

na odwrocie pieczątka syna artysty 
potwierdzająca autentyczność

cena wywoławcza: 700 zł •

115
Bencion (Benn) Rabinowicz

(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Siedząca, 1937 r.

tusz, papier, 18 × 13 cm w świetle 
passe-partout

sygn. l. d.: Benn i dat. p. d.: 1937

cena wywoławcza: 400 zł •
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116
Bencion (Benn) Rabinowicz
(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Akty (Nus), 1948 r.  

kompletna teka zawiera 12 barwnych 
litografii;
44 × 32,5 cm (wymiar arkusza), 
każda z prac sygnowana na płycie: Benn
przedmowa: Maximilien Gauthier 

cena wywoławcza: 5 000 zł
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117
Fryderyk Antoni 
Hayder
(1905 Przemyśl – 
1990 Gliwice)

Kopalnia, 1975 r.

gwasz, akwa-
rela, papier, 
48,5 × 68 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. l. d.: 
F.Hayder. 75

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

118
Maurice Blond
(1899 Łódź – 1974 
Clamart)

Domy, 1970 r.

olej, płótno, 
73 × 91 cm
sygn. p. g.: 
M. Blond 70

cena wywoławcza: 
5 000 zł •
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119
Stanisław 
Teisseyre

(1905 Lwów – 
1989 Poznań)

Zima sopocka II, 
przed 1960 r.

olej, płótno, 
65 × 93 cm

sygn. na odwrocie: 
S. Teisseyre/„Zima 

sopocka II”
na odwrocie nalepka 

z wystawy: XIII 
Festiwal Sztuk 

Plastycznych 1960 
Sopot BWA

cena wywoławcza: 
6 000 zł •

120
Stanisław 
Teisseyre

(1905 Lwów – 
1989 Poznań)

Pińczów

olej, płótno, 
39 × 60 cm

sygn. i opisany na 
odwrocie: STANI-

SŁAW TEISSEYRE/
„PIŃCZÓW”

cena wywoławcza: 
3 000 zł •
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121
Jan Sawka
(1946 Zabrze – 2012 Nowy Jork)

Projekt do książki „A book of 
fiction”

akwaforta, akwarela, sucha igła, 
papier, 47,5 × 33 cm (odcisk płyty), 
51,5 × 37 cm w świetle passe-partout
w l.d. ołowkiem: E.A, w p. d.: ołówkiem: 
JAN SAWKA

cena wywoławcza: 1 900 zł •

123
Lucjan Mianowski
(1933 Strzemieszyce – 2009 Poznań)

Prywatna plaża panny Niny, 
1979 r.

litografia barwna, papier, 72,5 × 47,2 cm 
(kompozycja), 77,5 × 51 cm w świetle 
passe-partout
w l. d: „Epr. d’a”, pośrodku: „Prywatna 
plaża panny Niny” (ołówkiem), p. d.: 
Lucjan Mianowski 79 (ołówkiem)

cena wywoławcza: 1 400 zł •

122
Lucjan Mianowski 
(1933 Strzemieszyce – 

2009 Poznań)

Akt na tle morza

litografia barwna, 
gwasz, papier, 

72,5 × 41 cm (kom-
pozycja), 76 × 46 cm 

w świetle passe-partout
w l. d. ołówkiem: 

„Epr. d’a” „Akt na tle 
morza” (ołówkiem), p. d.: 

Lucjan Mianowski 73 
(ołówkiem)

cena wywoławcza: 
1 400 zł •



73AUKCJA VARIA (30) | MALARSTWO

124
Adam Bojara
(ur. 1949)

Anka, 1989 r.

olej, płótno, 120 × 100 cm
opisany na odwrocie: „Anka”/100 × 120 
ol. pł. 1989/Adam Bojara

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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125
Włodzimierz Szpinger

(ur. 1942)

Kompozycja, ok. 1996 r.

olej, płótno, 130 × 98 cm
sygn. p. d.: Szpinger

cena wywoławcza: 4 600 zł •

126
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Postacie

olej, płótno, 33,5 × 22,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: J. Lesiecka

cena wywoławcza: 800 zł •
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127
Janusz 
Jaroszewski
(ur. 1956)

Reklama, 1987–
88

olej, płyta, 
39,5 × 50 cm
sygn. p. g.: Jaro
opisany na 
odwrocie: JANUSZ J. 
JAROSZEWSKI/„RE-
KLAMA” 1987–88/
OLEJ.PŁYTA

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

128
Wiesław Grzech

(ur. 1959 r.)

Chmura, 2007 r.

olej, płótno, 
50 × 100 cm 

w świetle ramy
sygn. l. d.: Grzech

opisany na odwrocie: 
AUTOR: Wiesław 
Grzech |TYTUŁ: 

„Chmura” |(olej – 
2007 r.)

cena wywoławcza: 
4 400 zł •
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129
Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Boca 
Raton)

Rabin i uczeń

litografia, papier, 59 × 47 cm w świetle 
passe-partuot
sygn. p. d.: Chaim Goldberg oraz opis. 
ołówkiem l. d.: 81/300

cena wywoławcza: 350 zł •

130
Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz 
Dolny – 2004 Boca 
Raton)

Klezmerzy, 
1998 r.

akwarela, 
tusz, papier, 
57,5 × 76,5 cm
sygn. i dat. u dołu: 
Chaim Goldberg 98

cena wywoławcza: 
7 500 zł •
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131
Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Boca 
Raton)

Zimowy dzień, 1994 r.

olej, płótno, 100,5 × 151 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Chaim Goldberg 94

cena wywoławcza: 28 000 zł •
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132
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Brunetka

litografia barwna, papier, 49,5 × 34,5 
cm (odcisk płyty), 55 × 37,5 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. na kamieniu p. g.: Kisling, l. 
d.: 81/150 oraz p. d.: owalny wycisk 
ATELIER KISLING i podpis ołówkiem: 
Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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133
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Bez tytułu

serigrafia, papier, 61,5 × 62 cm (zadruk)
sygn. ołówkiem p. d.: Vasarely oraz l. d.: 
109/250

cena wywoławcza: 2 600 zł •
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134
Jan Lebenstein

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Obelisk, 1985 r.

litografia, papier, 49,5 × 31,5 cm (odcisk 
płyty), 70 × 50 cm w świetle ramy

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Lebenstein 
85 oraz l. d.: 55/75

cena wywoławcza: 1 300 zł •

135
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kobieta ze sfinksem, 1985 r.

litografia, papier, 49,5 × 32 cm (odcisk 
płyty), 69 × 48,5 cm w świetle ramy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Lebenstein 
85 oraz l. d.: 28/75

cena wywoławcza: 1 300 zł •
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136
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Akt męski

litografia, papier, 65 × 50 cm 
w świetle ramy
sygn. ołówkiem p.d.: Mitor/36/50.

cena wywoławcza: 2 400 zł •
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137
Stanisław 
Szwarc
(1880–1953 
Kraków)

Pastuch 
z krowami

litografia, papier, 
24,5 × 34 cm 
(odcisk płyty), 
26,5 × 38 cm 
(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny

cena wywoławcza: 
400 zł

138
Stanisław Szwarc
(1880–1953 Kraków)

Autoportret

litografia, papier, 39 × 27 cm (odcisk 
płyty), 53,7 × 40cm (wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny

cena wywoławcza: 400 zł
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139
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

Mewy

autolitografia, papier, 33,5 × 44 cm 
(odcisk płyty), 41 × 50 cm  

(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: Stan. Szwarc, oraz 

w l. d.: „Mewy” (autolitografia)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny

cena wywoławcza: 400 zł

140
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

Królowa Jadwiga

litografia barwna, papier, 42,5 × 32 cm 
(odcisk płyty), 50 × 35 cm  

(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 450 zł
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141
Sielanka według Witolda 
Pruszkowskiego

heliograwiura, papier, 38,5 × 60,5 cm 
(kompozycja), 74,5 × 52 cm w świetle 
passe-partout
opis. l. d.: „SIELANKA” – W.PRUSZOW-
SKI PINX. oraz. p. d.: HELIOGRAWURA 
R. PAULUSSENA W WIEDNIU

cena wywoławcza: 950 zł

142
Taniec wśród 
mieczów 
według Henryka 
Siemiradzkiego

fotograwiura, papier, 
25 × 49,5 cm (kompo-
zycja), 39,5 × 63 cm 
w świetle  
passe-partout
opis. l. d.: 
MALOWAŁ HENRYK 
SIEMIRADZKI. oraz. 
p. d.: FOTOGRAW. 
TOW. FOTOGRAF. 
W BERLINIE
poniżej: TANIEC 
WŚRÓD MIECZÓW./
Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie 
Członkom swoim za 
rok 1895.

cena wywoławcza: 
950 zł
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143
Śmierć Ellenai, 

według Jacka 
Malczewskiego

heliograwiura, 
papier, 

35 × 60 cm (kompo-
zycja), 53 × 74,5 cm 

w świetle  
passe-partout

opis. l. d.: 
„ELLENAI”-J. 

MALCZEWSKI PINX. 
HELIOGRAWURA 
F.BRUCKMANNA 
W MONACHIUM. 

oraz p. d.: TOW. 
PRZYJ. SZTUK 

PIĘKN. W KRAKO-
WIE ZA ROK 1903.

cena wywoławcza: 
950 zł

144
Henryk Redlich

(1838 Łask – 
1884 Berlin)

Stańczyk wg 
Jana Matejki

miedzioryt, papier, 
36,5 × 46 cm 
(odcisk płyty), 
37,5 × 47 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. na płycie p. d.: 
Henryk Redlich
l. d. profil Jana 

Matejki

cena wywoławcza: 
600 zł



86 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

145
Józef Ignacy Kraszewski
(1812 Warszawa – 1887 Genewa)

Teka, 1978 r.

16 akwafort odbitych z oryginalnych płyt 
Józefa Ignacego Kraszewskiego znajdują-
cych się w zbiorach Muzeum Narodowym 
w Krakowie, przez Jacka Gaja i Tadeusza 
Jackowskiego; teka wydana przez Muzeum 
Narodowe w Krakowie i oddział Krakowskie-
go P.P Desa; egzemplarz nr 97, na odwrocie 
każdego z arkuszy pieczęć z Muzeum 
Narodowego w Krakowie z datą 1978

SPIS AKFAFORT:
  1.  WĄWÓZ W LESIE ,  [1865] 

23,7 × 16,0 cm, sygnowana na płycie 
u dołu po prawej: JIK

  2.  KARTA TYTUŁOWA „ORATORIUM 
WIESZCZE BOHDANA ZALESKIEGO”, 
[1865] do książki: Józef Bohdan Zaleski 
Oratorium Wieszcze. Poznań 1866.; 
20,0 × 12,5 cm, sygnowana na płycie 
u dołu po lewej: J. I. Kraszewski inv. 
a q. f.

  3.  WINIARNIA „SI VENDI VINO” — 
Fragment pałacu Berlendis w Wenecji, 
1865 21,7 × 14,5 cm, sygnowana 
i datowana u dołu po lewej [na murze]: 
J. I K a q. f./1865

  4.  ALEJA W PARKU GROSSGARTEN 
W DREŹNIE, 1865, 21,7 × 14,7 cm, 
niesygnowana, datowana i opisana na 
płycie u dołu po lewej: Grossgarten/
Sept 65; po prawej: Drezno

5–11:  Seria siedmiu widoków tatrzańskich 
z cyklu „TATRY”, 1866–1867:

  5.  KARTA TYTUŁOWA „TATRY”, -1866 
20,0 × 28,2 cm, datowana na płycie 
u dołu po lewej: 1866; sygnowana po 
prawej: J.I Kraszewski

  6.  SKAŁA SOWA W DOLINIE KOŚCIELI-
SKIEJ, 1866 [akwaforta niedokończona] 
28,5 × 20,0 cm, datowana, sygnowana 
i opisana na płycie u dołu po lewej: Sowa. 
w Kościeliskach 1866; pośrodku: JIK

  7.  WIDOK NA GIEWONT I SIODŁOWĄ 
TURNIĘ, z Do-liny Małej Łąki, [1866] 
28,1 × 19,6 cm, sygnowana i opisana 
na płycie u dołu po prawej: Giwont J.I. 
Kraszewski

  8.  NIEZIDENTYFIKOWANY KRAJO-
BRAZ TATRZAŃSKI, [1866,1867], 
28,1 × 20,0 cm, sygnowana na płycie 
u dołu po lewej: JIK

  9:  WIDOK RAPTAWICKIEJ GRANI [?], 
z Polany Smytniej, [1866/1867], 
24,5 × 17,3 cm, sygnowana na płycie 
u dołu po prawej: J.I.K.

10.  RAPTAWICKA GRAŃ [?], z Doliny Koście-
liskiej, [1866/1867] 11,5 × 8,4 cm, 
niesygnowana

11.  POTOK W DOLINIE STRĄŻYSKIEJ 
[?], [1866/1867] 28,1 × 19,6 cm, 
niesygnowana

12–16. Widoki polskie, 1867 — ryciny 
z numerowanej serii wykonanej według 
szkiców, z roku 1781, Jana Henryka Müntza
12.  KRAJOBRAZ RZEKI PILICY, [1867] 

rycina nr II, 16,0 × 21,2 cm, sygnowa-
na na płycie na dolnym marginesie po 
lewej: J. H. M. d.; po prawej: J.I.K. a.f

13.  GOŚCINIEC W POBLIŻU LUBLINA, 
[1867] rycina nr IV, 25,0 × 21,1 
cm, sygnowana na płycie na dolnym 
marginesie po lewej: J. H. M. d.; po 
prawej: J.I.K. a.f.

14.  WIDOK ZAMKU W OLESKU NA PODO-
LU, [1867], rycina nr VI, 16,0 × 21,2 
cm, sygnowana na płycie na dolnym 
marginesie po lewej: J. H. M. d.; po 
prawej: J.I K a.f.

15.  WIDOK NA KLASZTOR BAZYLIANÓW 
W POCZAJOWIE NA PODOLU, [1867], 
rycina nr VIII 16,0 × 21,1 sygnowana 
na płycie na dolnym marginesie po 
lewej: J. H, M. d.; po prawej: J.I.K.a.f.

16.  ZAJAZD I WIEŚ CZARNÓWKA (!] na gra-
nicy stepów podolskich, [1867], rycina 
nr XII, 16,1 × 21,1 cm, sygnowana na 
płycie na dolnym marginesie po lewej: 
J. H. M. d.; po prawej: J.I.K.a.f.

cena wywoławcza: 1 600 zł

1 2 3
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146
Adam Bunsch 
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Kraków, 1947 r.

drzeworyt barwny, 11,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. d.: Adam 
Bunsch 1947, opis. p. d.: drzeworyt

cena wywoławcza: 350 zł •

147
Władysław 
Zakrzewski
(1903 Pakość – 
1944 Kraków)

Kraków – Zamek 
Wawelski

akwaforta, papier, 
8 × 10 cm (odcisk 
płyty), 10 × 14 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem. p. d.: 
ryt. Zakrzewski; l. d.: 
Kraków – Zamek Wawel-
ski (akwatinta); i opisany 
ołówkiem l. d.

cena wywoławcza: 
250 zł
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148
Janusz Benedyktowicz
(1918 Kraków – 2001)

Zestaw 5 grafik

1.  Wieża Zygmuntowska, akwaforta, papier, 
15 × 9 cm w świetle passe-partout, sygn. 
ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; 
l. d.: 24/30

2.  Fragment Katedry na Wawelu, akwaforta, 
papier, 14 × 8,5 cm w świetle passe-
-parotut, sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz 
Benedyktowicz; l. d.: 23/30

3.  Fragment Katedry, akwaforta, papier, 
14 × 8 cm w świetle passe-partout, sygn. 
ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyktowicz; 
l. d.: 8/20

4.  Norbertanki, akwafor ta, papier, 
15 × 14,5 cm w świetle passe- partout, 
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyk-
towicz; l. d.: 15/20

5.  Widok na Wisłę, akwaforta, papier, 
10 × 14 cm w świetle passe- partout, 
sygn. ołówkiem. p. d.: Janusz Benedyk-
towicz; l. d.: 16/20

Na odwrocie każdej z prac etykietka ze 
Związku Polskich Artystów Plastyków 
Zakłady Artystyczne „Art” w Krakowie 
– Galeria Sztuki/ul. Floriańska/No 34 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 650 zł •

1 2 3

4

5
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149
Artysta nieokreślony

Bazylika Narodzenia NMP 
w Mariazell

akwaforta, papier, 7,8 × 12,4 cm (odcisk 
płyty), 18,5 × 25 cm (wym. arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: nieczytelnie, opis. 
ołówkiem l. d.: Wallfahrtskirche

cena wywoławcza: 10 zł

151
Artysta nieokreślony

Widok na Bazylikę Narodzenia 
NMP w Mariazell

akwaforta, papier, 7,8 × 12,4 cm (odcisk 
płyty), 18,7 × 24,6 cm (wym. arkusza),
sygn. ołówkiem p. d.: nieczytelnie, opis. 
ołówkiem l. d.: Mariazell

cena wywoławcza: 10 zł

150
Artysta nieokreślony

Ołtarz w Bazylice Narodzenia 
NMP w Mariazell

akwaforta, papier, 7,8 × 12,4 cm (odcisk 
płyty), 18,5 × 24,5 cm (wymiar arkusza)
opis. i sygn. u dołu ołówkiem nieczytelnie

cena wywoławcza: 10 zł

152
Ernst Dertinger

(1816–1865)

Scena orientalna

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

u dołu opisany: Schopin pinx oraz 
Stahlstich von E Dertinger  

in Stuttgart

cena wywoławcza: 100 zł
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154
Hans Veit Friedrich Schnorr  
von Carolsfeld (1764–1841) /

Jacob Mangot   
(czynny w latach 1787–1793)

Tadeusz Kościuszko

miedzioryt punktowy, papier, 
18,8 × 14,2 cm w świetle passe-partout

sygn. na płycie. l. d.: Schnorr del.,  
p. d.: J. Mangot. Sc.

cena wywoławcza: 100 zł

153
Cesare Laurentio
(czynny w latach 
1657–1689)

Portret Pawła Jana 
Sapiehy, ok. 1670 r.

miedzioryt, papier, 
23,5 × 17 cm w świetle 
passe-partout
sygn. na płycie. l. d.: 
Cesare Laurentio Fece
pod kompozycją: Sapietta 
Generale de Polacchi.

cena wywoławcza: 100 zł

156
Święta Rodzina  

ze śś. Janem,  
Marią Magdaleną

i Nikodemem
XIX w. – według grafiki  

Albrechta Dürera

akwaforta, papier żeberkowy,
22,5 × 18,5 cm arkusz

cena wywoławcza: 500 zł 

155
Józef Rapacki 
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Żydowski handlarz starzyzny, z teki 
Z dawnej i niedawnej Warszawy. 
Album typów ulicznych, 1926 r. 

litografia, papier, 37,5 × 27,5 cm  
(w świetle passe-partout)  
sygn. na kamieniu p.d.: JR (monogram wiązany)

cena wywoławcza: 300 zł 
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157
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Popiersie Zygmunta III

litografia barwna, papier, 49 × 34 cm
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł

159
Alfred Erich Eüchler
(1888–1967)

Wnętrze ratusza

akwaforta, podmalowywana akwarelą, 
papier, 25 × 19,5 cm (odcisk płyty), 
28,5 × 20 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: A.E. Eüchler; sy-
gnatura powtórzona ołówkiem p. d.: A.E. 
Eüchler/(nieczytelnie) oraz l. d. ołówkiem: 
Danzig/Diele

cena wywoławcza: 300 zł

158
Ernst Stephan

(1920–1970)

Gdańsk – Długie Pobrzeże

akwaforta kolorowana, papier, 18,3 × 28,8 cm 
(odcisk płyty), 29 × 39 cm w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Ernst Stephan

cena wywoławcza: 200 zł
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161
Kazimierz Wiszniewski

(1894–1961)

Warszawa, Stare Miasto – 
Kamienica Ks. Skargi, 1936 r.

drzeworyt, papier, 14,7 × 9,8 cm  
(odcisk płyty), 16,5 × 11, 5 cm  

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

opis. ołówkiem l. d.: „Warszawa, Stare 
Miasto – Kamienica Ks. Skargi”/(nieczyt.) 

drzeworyt 1936 r.

cena wywoławcza: 100 zł

162
Antoni Suchonek
(XX w.)

Janosik z Frajerką, 
1925/1926 r.

drzeworyt, papier, 18 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie opisany: ANTONI 
SUCHONEK „JANOSIK Z FRA-
JERKĄ”/PAŃSTWOWA SZKOŁA 
PRZEMYSŁU DRZEWNEGO-
/W ZAKOPANEM

cena wywoławcza: 200 zł

163
Stefan Mrożewski

(1894 Częstochowa –1975 w Walnut 
Creek)

Syrena z cyklu: Cyprian Norwid – 
Trzy miłości, 1947 r.

drzeworyt, papier, 6,5 × 10 cm 
w świetle-passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: StefMrożewski

cena wywoławcza: 400 zł

160
Jerzy Karolak
(1907–1984)

Kobiety, 1958 r. 

drzeworyt, papier, 
28,5 × 19,5 cm w świetle 
passe-partout 
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: 
Jerzy Karolak 1958, opis l.d.: 
„KOBIETY”

cena wywoławcza: 200 zł 
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164
Łampada, Schiffers & Co.
Warszawa, pocz. XX w.

plater, sygn. na uchwycie:
SCHIFFERS/GALW/WARSZAWA,
zielony szklany wkład– śr. 6,2 cm,
dł. ok. 33,5 cm

cena wywoławcza: 120 zł

165
Ikona ze Świętymi Męczennikami

Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska cyprysowa, wizerunki 
patronów związków małżeńskich – 
Świętych Samona, Gurija i Awiwa, 

11 × 9 cm

cena wywoławcza: 700 zł

166
Ołtarzyk podróżny  
Matka Boska Kazańska ze Świętymi
Europa Zachodnia, 1 poł. XX w.

bogate rzeźbienia w drewnie, 8,7 × 4,8 cm
(po rozłożeniu: 8,7 × 9,4 cm)

cena wywoławcza: 850 zł
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167
Ikona czteropolowa

Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, drewno, 50 × 40 cm,
w czterech kwaterach wizerunki: 

Chrystusa z Aniołami, Św. Mikołaja, 
Św. Jerzego oraz Św. Barbary, centralnie 

Chrystus Ukrzyżowany, w ramionach 
„krzyża”: Bóg Ojciec, Matka Boska 

Kazańska i Matka Boska Znamienije

cena wywoławcza: 2 000 zł

168
Ikona czteropolowa

Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, 53,5 × 46,5 cm
w czterech kwaterach wizerunki: 

Św. Symeona, Św. Mikołaja, Św. Antoniego, 
Św. Fiodosija Pieczerskiego, centralnie 

Ukrzyżowany Chrystus, powyżej Bóg Ojciec

cena wywoławcza: 2 600 zł
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169
Ikona z wizerunkiem 

Św. Sergiusza z Radoneża
Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, mosiężna ryza,
scena z przedstawieniem Św. Sergiusza 

u grobu swoich rodziców,
22,5 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł

170
Ikona – Głowa Świętego  
Jana Chrzciciela na misie,
Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, mosiężna ryza,
22,5 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł
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172
Ikona Matki Boskiej 

Częstochowskiej
Lwów, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, złocenia,
53 × 39,5 cm (z ramą: 71,5 × 58,5 cm)

na odwrocie zapiski ołówkiem:
Od Pani Hr./Doroty Włodeckiej/1899 
(?; poprawione na 1889) roku 28/9;

na ramie pieczęć: SKŁAD  
PAPIERU, GALANTERII

/I/DZIEŁ SZTUK PIĘKNYCH/ 
SEYFARTH & DYDYŃSKI

/we LWOWIE.

cena wywoławcza: 2 200 zł

171
Ikona Matki Bożej Fiodorowskiej
Rosja, 2 poł. XIX w.

tempera, deska, złocenia,
22,5 × 17,7 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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174
Medalion z chrystogramem

poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 34,52 g,
47 szt. rozet i rautów diamentowych,

36 szt. półperełek, czarna emalia,  
wewnątrz miejsce na dwie fotografie, 

6 × 3,8 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

173
Krzyżyk
poł. XIX w.

stal, złoto pr. ok. 0,333
i 0,580, m. 5,45 g,
6,5 × 4,3 cm

cena wywoławcza: 600 zł

175
Medalion z koralem
kon. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 20,76 g,
onyks, koral, 32 szt. półperełek,
na odwrocie ramka na fotografię,
6,3 × 3,8 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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176
Medalik z Madonną
Austro-Węgry, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 9,62 g,
malatury podszkliwne  

na płytce porcelanowej,
4,5 × 3 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

178
Broszka z wizerunkiem

Madonny z Dzieciątkiem
poł. XX w.

srebro pr. ok. 0,800, m. 21,85 g,
kamea rzeźbiona w muszli,

5,5 × 4,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

177
Broszka
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 18,75 g,
kamea nałożona na karneol,
2 szt. dubletów szafirowych,
10 szt. półperełek,
4,8 × 4,4 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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180
Sygnet

poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 15,22 g,
syntetyczny szafir fasetowany ok. 10 ct,

zdobienia motywem floralnym

cena wywoławcza: 1 900 zł

179
Krzyżyk
Rosja (Moskwa), pocz. XX w.

złoto pr. 56 zołotników (ok. 0,583), 
m. 2,37 g, trzykolorowa emalia,
3,8 × 2,2 cm

cena wywoławcza: 600 zł

181
Sygnet herbowy
pocz. XX w.

stal, złoto pr. ok. 0,580,
m. brutto: 12,71 g

cena wywoławcza: 1 800 zł
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182
Pierścień z ametystem  

i diamentami
Rosja, pocz. XX w.

złoto pr. 56 zołotników (ok. 0,583), 
m. 26,64 g,

30 szt. rozet diamentowych,
fasetowany ametyst ok. 13, 81 ct

cena wywoławcza: 6 800 zł

184
Pierścień z ametystem

1 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 20,82 g,
fasetowany ametyst ok. 31,92 ct,

zdobienia w postaci winorośli  
i kłosów zboża

cena wywoławcza: 6 000 zł

183
Pierścień z ametystem  
i brylantami 
1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, platyna, m. 18,75 g,
diamenty: 18 szt. łącznie ok. 0,54 ct,
VS/G-H, szlif brylantowy,
fasetowany ametyst ok. 10,37 ct

cena wywoławcza: 6 800 zł
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186
Sygnet rodowy z herbem Rawicz

1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 7,23 g,
intaglio w chalcedonie

cena wywoławcza: 1 900 zł

185
Sygnet rodowy z herbem Junosza
1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 10,56 g,
intaglio w agacie

cena wywoławcza: 1 800 zł

187
Sygnet rodowy z herbem Korwin
ok. 1930 r.

złoto pr. ok. 0,580, m. 13,92 g,
intaglio w agacie

cena wywoławcza: 2 000 zł
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188
Sygnet rodowy  

z herbem Ślepowron
1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 13,72 g,
intaglio w sardonyksie

cena wywoławcza: 2 000 zł

190
Sygnet herbowy

1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 8,67 g 
intaglio w sardonyksie

cena wywoławcza: 1 500 zł

189
Sygnet rodowy z herbem Abdank
1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 11,50 g,
intaglio w sardonyksie,
zdobienia motywem liści dębu

cena wywoławcza: 1 900 zł
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192
Sygnet herbowy z ametystem

1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,500, m. 15,30 g,
w intaglio herb niemieckiego  

patrycjuszowskiego rodu Martin

cena wywoławcza: 2 200 zł

191
Sygnet z granatem
XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 6,57 g,
granat w szlifie kaboszonowym,
polska punca pod zaborem rosyjskim: 
„zł56”

cena wywoławcza: 1 400 zł

193
Sygnet herbowy
1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 7,11 g, 
intaglio w heliotropie

cena wywoławcza: 1 800 zł
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194
Tłok pieczętny z herbem Pobóg

2 poł. XIX w.

uchwyt drewniany,
mosiężny typariusz o wym.: 2 × 1,5 cm,

wys. całk.: 6 cm

cena wywoławcza: 500 zł

196
Tłok pieczętny z herbem

XIX w.

uchwyt z agatu,
typariusz – śr. 2,6 cm, w intaglio herb 

węgierskiego rodu szlacheckiego
wys. całk.: 8 cm

cena wywoławcza: 900 zł

195
Tłok pieczętny z monogramem

uchwyt z ametystu,
typariusz – srebro pozłacane pr. 0,800,

śr. 2 cm, inicjały „BE” zwieńczone koroną 
hrabiowską, wys. całk.: 7 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

śr. 2 cm, inicjały „BE” zwieńczone koroną 
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198
Wisior z herbem Rola

XIX–XX w.

złoto pr. 0,583, m. 9,00 g,
intaglio w chalcedonie,

3,7 × 2,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

197
Sygnet rodowy z herbem Drogomir

platyna pr. 0,950, stal,  
m. brutto: 20,62 g,
inicjały złotnika „MS” – Michał Śniegocki (?)

cena wywoławcza: 3 400 zł

199
Broszka z herbem Trzaska
2 poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580 (dukatowane), 
m. 9,40 g,
emalia kobaltowa na giloszu,
4 diamenty w szlifie uproszczonym,
15 rubinów syntetycznych (1 szt. 
naturalny), dł. 4,5 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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200
Sygnet myśliwski z grandlami

1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,333, srebro pr. 0,800, 
m. 22,74 g, 2 szt. grandli,  

zdobienia w postaci liści dębu

cena wywoławcza: 1 500 zł

201
Broszka-szpilka, V. Mayer’s Söhne
Austria (Wiedeń), l. 1872–1922

złoto pr. ok. 0,580 (dukatowane), m. 10,76 g,
zielona emalia na giloszu, 2 szt. grandli,
4 szt. diamentów łącznie ok. 0,06 ct, VS-P/K-L,
dł. 8,7 cm, oryginalne etui.

V. Mayer’s Söhne – wiedeńska firma jubilerska 
działająca w latach 1810–1922, mająca swoją 
siedzibę przy Stock-im-Eisen-Platz 7. Marka 
V. Mayer’s Söhne była jedną z najbardziej rozpozna-
walnych i dobrze prosperujących firm austriackich 
w XIX wieku. Oprócz handlu wyrobami biżuteryjny-
mi, firma zajmowała się również produkcją zastaw 
srebrnych oraz orderów i odznaczeń.

cena wywoławcza: 2 200 zł
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202
Wisior
kon. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 11,81 g,
intaglio w chalcedonie  
z wizerunkiem kobiety
wspartej o pień drzewa, monogram JS,
4,2 × 3 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

108

204
Sygnet z wizerunkiem  
antycznego wojownika
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 8,46 g,
intaglio w hematycie

cena wywoławcza: 1 500 zł

203
Pierścionek z kameą

XIX w.

złoto pr. ok. 0,333 (oprawa kamieni 
w srebrze), m. 9,49 g

22 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 2 800 zł
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205
Broszka z diamentami

secesja, pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,585,
(dukatowane), m. 5,54 g,

10 szt. rozet i rautów diamentowych,
na odwrocie inicjaly: M. G. oraz  

inskrypcja: König Alexander,
2,5 × 2,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

207
Wisior z monogramem

Rosja (Sankt Petersburg), kon. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580 (dukatowane), 
m. 22,00 g,

awers: emalia kobaltowa na giloszu,
32 szt. diamentów, szlif uproszczony, rozety, 

monogram wiązany z inicjałami „AR”
rewers: inskrypcja z dedykacją – ALEKSAN-

DROWI RAUBALOWI/SEKRETARZOWI/
KASY/PRZEZORNOŚCI/

DOMU BANK:/H. WAWELBERG/OD/
PREZESA/I KOLEGÓW/

1889 1899; 4,7 × 3,4 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

206
Broszka z perłami
2 poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,500, m. 23,95 g,
emalia kobaltowa na giloszu,
23 szt. półpereł, dekoracja floralna,
3 × 4 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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210
Szpilka

XIX–XX w.

złoto pr. ok. 0,750 i 0,580,
srebro, m. 4,51 g,

14 szt. diametów łącznie ok. 0,58 ct,
SI-P/J-K, szlif brylantowy i uproszczony,

35 szt. rozet i rautów diamentowych,
dł. 9,3 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

209
Szpilka z lapis lazuli

kon. XIX w.

metal, lapis lazuli
13 szt. rozet i rautów 

diamentowych,
dł. 6,2 cm

cena wywoławcza: 750 zł

208
Szpilka ze sceną erotyczną
Austria (Wiedeń), pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 4,96 g,
dł. 7,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

211
Broszka z monogramem
XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 8,43 g,
wiśniowa i kobaltowa emalia na giloszu,
32 szt. rozet diamentowych,
dł. 5,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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212
Wisiorek-sekretnik

Rosja, 1 poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,375, m. 8,56 g,
rozkładany do formy sześcioramiennej 

gwiazdy (na odwrocie ramki do 
zamieszczenia zdjęć), 4 × 2 cm 

(po rozłożeniu: śr. 7,5 cm)

cena wywoławcza: 900 zł

214
Zawieszka w formie książki
Austro-Węgry, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 9,89 g,
zdobienie w formie kwiatuszka
z 7 rozet diamentowych,
wewnątrz inskrypcje z datami
(wolne strony pod własny grawer)
2 × 1,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

214

213
Kolczyki
Rosja, 1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,583, m. 5,88 g
dł. 3,6 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

213
Kolczyki
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215
Pierścionek z brylantem

l. 30. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,6 g,
diament ok. 0,19 ct,

SI1/I-J, stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 1 200 zł

216
Pierścionek z diamentami
l. 20. XX w.

złoto pr. 0,580 (oprawa kamieni
w srebrze), m. 2,67 g, diamenty:  
9 szt. łącznie ok. 0,40 ct, SI-P/I-J,  
stary szlif brylantowy, rauty

cena wywoławcza: 3 000 zł

217
Pierścionek z szafirem 

i diamentami
2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 4,41 g,
diamenty: 16 szt. łącznie ok. 0,18 ct,

SI-P/I-J, szlif brylantowy 
i uproszczony 8/8,

szafir ok. 3 ct, szlif fasetowany mieszany

cena wywoławcza: 3 800 zł
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218
Kolczyki z brylantami

1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585 (oprawa kamieni 
w platynie), m. 4,43 g

diamenty: 18 szt. łącznie ok. 1,50 ct
VS-P1/H-J, szlif brylantowy, 

dł. 3,2 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

219
Broszka z diamentami
l. 1930–1950

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni
w platynie), m. 3,12 g,
brylant ok. 0,27 ct,
8 szt. diamentowych rozet,
SI1-SI2/H-I, dł. 4 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

220
Kolczyki z brylantami

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 5,48 g,
diamenty: 10 szt. łącznie ok. 1,20 ct,

VS-P1/I-J, szlif brylantowy, dł. 3 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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221
Pierścionek z brylantami
l. 30. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,81 g
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 0,81 ct
VS2-SI1/I-J, stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 200 zł

223
Bransoletka z diamentami

w stylu art déco

złoto pr. ok. 0,585, m. 16,60 g,
diamenty: 51 szt. łącznie ok. 1,56 
ct, VS-P/I-J (centralny ok. 0,26 ct, 

SI-P/H-I), stary szlif brylantowy, 
uproszczony 8/8, rozety, dł. 17 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

221
Pierścionek z brylantami
l. 30. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,81 g
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 0,81 ct
VS2-SI1/I-J, stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 200 zł

222
Pierścionek z diamentami

art déco, l. 1920–1930

platyna pr. 0,950, m. 4,37 g,
diamenty: 1 szt. ok. 0,80 ct,
SI2-P1/J-K, szlif brylantowy,

2 szt. łącznie ok. 0,05 ct, SI2-P1/I-K,
szlif uproszczony

cena wywoławcza: 6 000 zł
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224
Brosza w formie gałązki kwiatu
poł. XX w.

srebro, złoto pr. ok. 0,750, m. 65,21 g,
diamenty: 317 szt. łącznie ok. 10 ct,
VS-P/I-N, szlif brylantowy i uproszczony 8/8, 
12,5 × 5,5 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł

224
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227
Pierścionek z diamentami
2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. 3,45 g,
diamenty: 1 szt. ok. 1,03 ct, SI/
barwa fantazyjna, jasnożółta, cushion,
14 szt. łącznie ok. 0,25 ct, VS/G-H,
szlif uproszczony 8/8, (centralny 
kamień posiada ekspertyzę z The Certified 
Gemological Laboratory of Europe)

cena wywoławcza: 10 000 zł

225
Pierścionek z brylantem
Austria (Wiedeń), l. 1925–1934

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,34 g,
diament ok. 0,69 ct,
SI2/J-K, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 6 000 zł

225
Pierścionek z brylantem
Austria (Wiedeń), l. 1925–1934

złoto pr. ok. 0,585, m. 2,34 g,
diament ok. 0,69 ct,
SI2/J-K, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 6 000 zł

226
Wisiorek ze szmaragdem 

i brylantami
Austro-Węgry, l. 1872–1922

złoto pr. 0,580, m. 2,16 g,
diamenty: 13 szt. łącznie ok. 1,30 ct,

SI-P1/I-J, stary szlif brylantowy,
szmaragd: ok. 0,30 ct, szlif schodkowy, 

2,5 × 1,8 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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228
Naszyjnik z diamentami

współczesny

złoto pr. 0,585, m. 12,79 g,
diamenty: 230 szt. łącznie 

ok. 1,45 ct, VS2-SI1/H-J, szlif brylan-
towy, uproszczony i princessa,

dł. 45,5 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

230 
Bransoletka z brylantami

współczesna

złoto pr. ok. 0,585, m. 9,34 g,
diamenty: 327 szt. łącznie ok. 2 ct,

VS-P/H-K, princessa, szlif brylantowy 
i uproszczony 8/8, dł. ok. 17 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

229
Pierścionek z brylantem
współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 3,86 g,
diament ok. 1,17 ct,
SI1/L-M, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 17 000 zł

229
Pierścionek z brylantem
współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 3,86 g,
diament ok. 1,17 ct,
SI1/L-M, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 17 000 zł
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231
Pierścionek z brylantem
współczesny

złoto pr. ok. 0,585, m. 3,42 g,
diament ok. 0,88 ct,
SI1/G-H, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 9 500 zł

232
Pierścionek z diamentami

współczesny

złoto pr. ok. 0,585, m. 4,14 g,
diamenty: 14 szt. łącznie ok. 0,90 ct,

VS/H-I, markiza, szlif fantazyjny

cena wywoławcza: 2 800 zł

233
Bransoleta z perłami 

i diamentami
współczesna

złoto pr. ok. 0,585, m. 27,66 g,
diamenty: 60 szt. łącznie ok. 0,65 ct, 
VS/H-I, szlif brylantowy i uproszczony, 

perły: 13 szt., hodowane, śr. 3,9–6,0 mm

cena wywoławcza: 4 600 zł
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234
Obrączka z brylantami

współczesna

złoto pr. 0,585, m. 5,70 g,
diamenty: 13 szt. łącznie ok. 2,35 ct,

VS-P/H, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 6 000 zł

235
Pierścionek z diamentami
współczesny

platyna pr. 0,950, m. 9,38 g,
diamenty: 89 szt. łącznie ok. 2,73 ct
(centralny: ok. 1,20 ct, VS/J, 
szlif brylantowy, 2 szt. łącznie 
ok. 1,10 ct, VS/G-H, trapezy, 86 szt. 
łącznie ok. 0,43 ct, VS/G-H, szlif 
brylantowy), ekspertyza: Deutsche 
Gesellschaft für Edelsteinbewertung mbH, 
Idar-Oberstein – wycena: 24 000 EUR

cena wywoławcza: 42 000 zł
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238
Bransoletka z brylantami
współczesna

złoto pr. 0,750, m. 26,95 g,
diamenty: 142 szt. łącznie ok. 1,70 ct,
SI/H, szlif brylantowy, dł. 18 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

236
Kolczyki z brylantami
współczesne

złoto pr. ok. 0,750, m. 6,77 g
diamenty: 44 szt. łącznie ok. 0,88 ct
P/I-J, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 400 zł

237
Pierścionek z brylantami 

Szwecja (Helsingborg), 2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 5,17 g
diamenty: 9 szt. łącznie ok. 1,25 ct 

(centralny ok. 0,40 ct), VS/H-J,  
szlif brylantowy 

cena wywoławcza: 9 500 zł

237
Pierścionek z brylantami 

Szwecja (Helsingborg), 2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 5,17 g
diamenty: 9 szt. łącznie ok. 1,25 ct 

(centralny ok. 0,40 ct), VS/H-J, 
szlif brylantowy 

cena wywoławcza: 9 500 zł
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241
Bransoletka z brylantami

współczesna

złoto pr. 0,585, m. 21,29 g,
diamenty: 34 szt. łącznie ok. 2,40 ct,

VS-P/G-H, szlif brylantowy,
dł. 18,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

239
Kolczyki z brylantami

współczesne

złoto pr. 0,750, m. 5,92 g,
diamenty: 80 szt. łącznie ok. 1,20 ct,

VS-SI/H-I, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 4 600 zł

240
Kolczyki z brylantami
współczesne

złoto pr. ok. 0,750, m. 8,31 g,
diamenty: 112 szt. łącznie ok. 1 ct, 
SI-P/H-I, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 4 000 zł
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243
Pierścionek z motywem serca

współczesny

platyna pr. 0,950, złoto pr. 0,750, m. 13,86 g, 
diamenty: 1 szt.: ok. 2,60 ct, VS/P,  

szlif fantazyjny – serce, 12 szt. łącznie 
ok. 0,10 ct, SI/I-J, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 26 000 zł

244
Bransoletka typu „tenisówka”
współczesna

złoto pr. ok. 0,585, m. 8,13 g,
diamenty: 54 szt. łącznie ok. 2,70 ct,
VS2-SI1/H-I, szlif brylantowy,
dł. 17 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

242
Obrączka z brylantami
współczesna

złoto pr. 0,750, m. 22,27 g,
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 0,64 ct,
SI/G, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 7 500 zł
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245
Komplet: naszyjnik i bransoletka
z brylantami, współczesne

złoto pr. 0,750, m. łączna: 114,44 g,
diamenty: 238 szt. łącznie ok. 2,80 ct,
VS-P/H, szlif brylantowy i uproszczony.
naszyjnik – dł. 44 cm, bransoletka 
– dł. 19,5 cm (możliwość połączenia 
w jeden dłuższy naszyjnik)

cena wywoławcza: 19 000 zł

246
Wisior w formie serca, Al Coro

kolekcja Serenata, Włochy, współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 13,95 g,
diamenty: 78 szt. łącznie ok. 0,39 ct,

SI/H, szlif brylantowy, 3,4 × 3,1 cm  
sygn. na odwrocie: AL CORO

cena wywoławcza: 4 000 zł
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248
Kolczyki z kolorowymi kamieniami 

szlachetnymi i brylantami
współczesne

złoto pr. ok. 0,750, m. 12,27 g,
diamenty: 60 szt. łącznie ok. 0,20 ct,

SI1-SI2/I-J, szlif brylantowy,
kolorowe kamienie szlachetne w szlifie fasetowym:

topazy, ametysty, granaty, kwarce złociste,  
oliwiny x 4 szt.

cena wywoławcza: 3 200 zł

249
Bransoletka z topazami

współczesna

złoto pr. 0,585, m. 19,45 g,
topazy: 21 szt. łącznie ok. 35,70 ct, 

szlif schodkowy, dł. 18 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

247
Wisior z akwamarynem 
i brylantami
współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 14,27 g,
diamenty: 49 szt., łącznie ok. 1,50 ct,
VS/G-I, szlif brylantowy,
akwamaryn ok. 9,34 ct, owal,  
szlif fasetowy, 3,7 × 2,2 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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250
Wisiorek ze szmaragdem 
i diamentami
współczesny

złoto pr. ok. 0,585, m. 4,08 g,
diamenty: 25 szt. łącznie ok. 1,00 ct, 
P/L-N, prostokątne i trapezowe bagiety, 
szmaragd ok. 1,00 ct, owal, szlif fase-
towy, mieszany, dł. łańcuszka: 47 cm, 
wisiorek: 2,3 × 1,5 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

252
Bransoletka ze szmaragdami 
i brylantami
współczesna

złoto pr. ok. 0,585, m. 30,91 g,
diamenty: 46 szt. łącznie ok. 2,76 ct,
SI1-P1/J-L, szlif brylantowy,
szmaragdy: 46 szt. łącznie ok. 18,40 ct,
owal, szlif fasetowy mieszany, dł. 18,5 cm

cena wywoławcza: 25 000 zł

251
Pierścień z kwarcem złocistym 
i brylantami, Brumani
współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 21,80 g,
diamenty: 78 szt. łącznie ok. 0,78 ct,
VS2-SI1/G-H, szlif brylantowy,
kwarc złocisty ok. 15,47 ct, szlif fasetowy 
mieszany, sygn. na obrączce: BRUMANI

cena wywoławcza: 7 500 zł

251
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253
Komplet: naszyjnik i kolczyki
współczesny

złoto pr. 0,585, m. łączna: 22,58 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 0,18 ct
SI2-P1/K-L, szlif brylantowy
kwarc dymny: 4 szt. łącznie ok. 25,00 ct

cena wywoławcza: 4 600 zł

254
Naszyjnik
współczesny

bursztyn naturalny o mieszanej barwie, 
m. 123,32 g, projekt autorski,  

dł. ok. 55 cm

cena wywoławcza: 950 zł

253
Komplet: naszyjnik i kolczyki
współczesny

złoto pr. 0,585, m. łączna: 22,58 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 0,18 ct
SI2-P1/K-L, szlif brylantowy
kwarc dymny: 4 szt. łącznie ok. 25,00 ct

cena wywoławcza: 4 600 zł

254
Naszyjnik
współczesny

bursztyn naturalny o mieszanej barwie, 
m. 123,32 g, projekt autorski, 

dł. ok. 55 cm

cena wywoławcza: 950 zł
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255
Pozytywka ze śpiewającym 
ptaszkiem, Karl Griesbaum
Niemcy, l. 20. XX w.

srebro pozłacane, m. brutto: 535 g,
model (wzór) nr 1, bogata ornamentyka
w postaci rajskich ptaków i liści akantu,
nakrywka unoszona za pomocą dźwigni 
z boku pozytywki, powodującej urucho-
mienie mechanizmu grającego
i poruszanie się ptaszka, z tyłu skrytka na 
tabakę, wym.: 4,3 × 10 × 6,3 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

„Karl Griesbaum” – firma złotnicza założona w 1905 r. 
przez Karla Griesbauma (1872–1941), syna lokalnego 
zegarmistrza, w miejscowości Triberg im Schwarzwald 
w Niemczech. Zajmowała się produkcją tabakierek 
i pozytywek wyposażonych w mechanizm grający, 
zdobionych figurkami poruszająccych się ptaszków. 
Firma kontynuowała tradycje wytwarzania tego typu 
przedmiotów, których geneza sięga XVIII-wiecznej 
Genewy i jej inwentora – Pierre Jaquet-Drozda.
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257
Zegarek podrożny – kareciak
Szwajcaria (La Chaux-de-Fonds),  
l. 1880–1933

srebro pr. 0,875,  
wym.: 4,4 × 2,9 × 2,1 cm,
ośmiodniowa rezerwa chodu,
zdobienia japońskimi motywami,
czarna i wiśniowa emalia, złocenia,
oryginalna kasetka: 8,5 × 6 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł

256
Zegarek, IWC Schaffhausen

Szwajcaria, l. 60. XX w.

złoto pr. 0,750, m. brutto: 42,99 g,
nr ref.: 521 „Shark Fin”, koperta: 

śr. 37 mm, nr 1900806; mechanizm 
z naciągiem manualnym, nr 1784466, 

cal. 89, 17 kamieni,  sygn. na tarczy: 
International Watch Co/SCHAFFHAUSEN

cena wywoławcza: 5 000 zł
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258
Zegarek, Patek Philippe
Szwajcaria (Genewa), 1970 r.

złoto pr. 0,750, m. brutto: 32,22 g
koperta śr. 34 mm, nr 2689946;  
nr ref.: 3468, mechanizm  
z naciągiem manualnym nr 1.153.416, 
cal. 23-300 PM, 18 kamieni, sygn.  
na tarczy: PATEK PHILIPPE/GENEVE; 
zegarek posiada certyfikat autentyczności 
wydany przez firmę Patek Philippe  
z suchą pieczęcią, opatrzony datą  
13 sierpnia 1970 r. 

cena wywoławcza: 19 000 zł
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259
Zegarek w formie żółwia
Austro-Węgry (Wiedeń), 2 poł. XIX w.

srebro złocone, zdobienia emaliowanymi 
scenami bukolicznymi i mitologicznymi 
(wieko), partiami pejzażowymi (wnętrze) 
oraz przedstawieniami fauny (spód), 
inicjały złotnika: S.C, mechanizm 
z naciągiem kluczykowym, wym.: 
2 × 10 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł

srebro złocone, zdobienia emaliowanymi 
scenami bukolicznymi i mitologicznymi 
(wieko), partiami pejzażowymi (wnętrze) 
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260
Zegarek kieszonkowy  
z repetycją, A. Lugrin
Szwajcaria, kon. XIX w.

różowe złoto pr. ok. 0,580, m. brutto: 
125,43 g, koperta: śr. 57 mm, nr 15323 
tarcza: emalia wiśniowa na giloszu, 
zdobienia w postaci personifikacji Czasu 
i amorków (ruchome), mechanizm manu-
alny, repetycja kwadransowa.

cena wywoławcza: 15 000 zł
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262 
Zegarek kieszonkowy

Les Fils de R. Picard, Szwajcaria 
(La Chaux-de-Fonds), l. 1893–1934

złoto pr. ok. 0,750, m. brutto: 46,33 g
koperta: emaliowany herb (awers) 

i monogram wiązany (rewers), 
śr. 35 mm, nr 305077; 

mechanizm z naciągiem manualnym; 
sygn. na kopercie, mechanizmie i tarczy

cena wywoławcza: 1 500 zł

261
Zegarek kieszonkowy
poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. brutto: 23,30 g,
koperta: błękitna emalia, malatury 
podszkliwne (awers – wizerunek matki 
z dzieckiem, rewers – dekoracja floralna),
śr. 31 mm, nr 60757, mechanizm 
z naciągiem kluczykowym

cena wywoławcza: 1 600 zł

263
Zegarek kieszonkowy
Szwajcaria (La Chaux-de-Fonds),  
pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,583, m. brutto: 104,94 g,
diamenty: 20 szt. łącznie ok. 1,00 ct, 
SI-P/J-K, szlif uproszczony, koperta 
śr. 56 mm, mechanizm z naciągiem 
manualnym

cena wywoławcza: 6 800 zł

261
Zegarek kieszonkowy
poł. XIX w.

złoto pr. ok.
koperta: błękitna emalia, malatury 
podszkliwne (awers – wizerunek matki 
z dzieckiem, rewers – dekoracja floralna),
śr. 31 mm, nr 60757, mechanizm 
z naciągiem kluczykowym

cena wywoławcza: 1 600 złcena wywoławcza: 1 600 zł



133AUKCJA VARIA (30) | BIŻUTERIA

264
Zegarek kieszonkowy 

z brylantami
1 poł. XX w.

platyna pr. ok. 0,950, m. brutto: 46,06 g,
diamenty: 74 szt. łącznie ok. 0,74 ct,

SI/H, szlif brylantowy,
mechanizm z naciągiem manualnym,

śr. koperty: 45 mm

cena wywoławcza: 7 500 zł

265
Brosza w formie ważki
2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, platyna, m. brutto: 28,81 g,
diamenty: 88 szt. łącznie ok. 2,03 ct, 
VS-P/H-K, szlif brylantowy, uproszczony 
8/8, bagiety, 5 szt. najprawdopodobniej 
syntetycznych rubinów, 7,7 × 9,3 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł
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267
Zegarek kieszonkowy, Berthoud

Francja (Paryż), XVIII w.

trójbarwne złoto pr. ok. 0,750, 
m. brutto: 52,70 g,

tarcza z płytki porcelanowej,  
koperta zdobiona sceną rodzajową,

śr. 37 mm, mechanizm z naciągiem 
kluczykowym, nr seryjny: 3355,

sygn. na mechanizmie i tarczy

cena wywoławcza: 4 400 zł

266
Zegarek kieszonkowy, kolejowy
Francja (Paryż), l. 1838–1846

złoto pr. 0,750, m. brutto: 67,99 g,
koperta giloszowana, śr. 45 cm, nr 3878,
machanizm z naciągiem kluczykowym – 
kluczyk emaliowany, dwustrefowy pomiar 
czasu

cena wywoławcza: 4 400 zł

268
Zegarek kieszonkowy
Anglia (Chester), 1 poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. brutto: 91,14 g,
mechanizm z naciągiem kluczykowym, 
śr. koperty: 47 mm, tarcza złota, zdobiona 
ornamentem roślinnym, nr seryjny: 1994

cena wywoławcza: 5 000 zł
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269
Zegarek kieszonkowy 
dwukopertowy
kon. XIX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. brutto: 
38,91 g, koperta zdobiona 
kartuszem i motywem winorośli, 
śr. 41 mm, mechanizm z nacią-
giem kluczykowym

cena wywoławcza: 3 800 zł

271
Zegarek kieszonkowy,  

F. Woroniecki
XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. brutto: 85 g,
koperta: giloszowana, dekoracja 

w postaci sylwety kołodzieja w wieńcu, 
śr. 51 mm, nr 242241, mechanizm: 

IWC Schaffhausen, nr 220851

Ferdynand Woroniecki (1836–1909) – 
warszawski zegarmistrz, który swój zakład 
założył w 1866 r. nieopodal Krakowskiego 

Przedmieścia pod adresem Czysta 2 
(obecnie ul. Ossolińskich). Oprócz 

sprzedaży zegarów własnej produkcji, 
w jego ofercie znajdowały się również 

sprowadzane z zagranicy zegarki takich 
marek, jak szwajcarski Patek Philippe, 

Omega, Tissot, a także wyroby paryskie.

cena wywoławcza: 5 500 zł

270
Zegarek kieszonkowy 

trzykopertowy
Szwajcaria, l. 1893–1934

złoto pr. ok. 0,585, m. brutto: 69,39 g,
koperta zdobiona kartuszem i motywem 

roślinnym, śr. 49 mm, mechanizm 
z naciągiem manualnym, nr 106961

cena wywoławcza: 3 800 zł
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272
Zegarek kieszonkowy,  
IWC Schaffhausen
Szwajcaria, pocz. XX w. 

złoto pr. ok. 0,585, m. brutto: 76 g
koperta: szrafowana, zdobiona kartuszem,
śr. 51 mm, nr 847442,
mechanizm: manualny, nr 804480,
sygn. na tarczy i wewnętrznej kopercie:
International Watch Co Schaffhausen

cena wywoławcza: 4 000 zł

136

274
Zegarek kieszonkowy Longines
Szwajcaria, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, m. brutto: 89 g,
koperta: śr. 52 mm, nr 2829567,
zdobiona monogramem WG,
mechanizm manualny, funkcja stopera
na tarczy nazwisko sprzedawcy: A. Türler

cena wywoławcza: 5 000 zł

273
Zegarek kieszonkowy, Patek Philippe & Co

Szwajcaria (Genewa), 2 poł. XIX w.

złoto pr. 0,750, m. brutto: 99,60 g,
mechanizm z naciągiem manualnym, nr 71230,

śr. koperty: 50 mm

cena wywoławcza: 13 000 zł
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276
Zegarek kieszonkowy,  

Vacheron & Constantine
Szwajcaria (Genewa), pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, m. brutto: 77,30 g,
koperta zdobiona herbem Genewy i dewizą:

POST TENEBRAS LUX (Po ciemności 
światość), śr. 49 mm, nr 256293, mechanizm 

z naciągiem manualnym, nr 3393089, 
inskrypcja na wewnętrznej kopercie: 

A/FERNANDO-ALVAREZ/DE SOTOMAYOR/
LA VILLE DE GENEVE/RECONNAISSANTE; 

sygn. na kopercie, mechanizmie i tarczy

cena wywoławcza: 6 500 zł

275
Zegarek kieszonkowy,  
Patek Philippe & Co
Szwajcaria (Genewa), poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. brutto: 56,86 g,
koperta: śr. 45 mm, nr 653334,
mechanizm z naciągiem manualnym, 
nr 930841, sygn. na tarczy, kopercie 
i mechanizmie

cena wywoławcza: 9 500 zł

277
Zegarek kieszonkowy, Waltham

l. 20. XX w.

złoto pr. 0,375, m. brutto: 86,35 g,
koperta: Denisson Watch Case  
Company Limited, śr. 49 mm, 

nr 388856, mechanizm: Waltham U.S.A., 
naciąg manualny, nr 25592102

Denisson Watch Case Company Limited – firma 
z siedzibą w Birmingham założona w 1871 r. 
przez Aarona Lufkina Dennisona (1812–1895), 
jednego ze współzałożycieli amerykańskiej firmy 
zegarmistrzowskiej Waltham Watch Company 
(zał.w 1850 r.). W czasie I wojny światowej 
Denisson Watch Case Co LTd zaopatrywała bry-
tyjską armię w wytrzymałe czasomierze. W latach 
20. XX w. zakład produkował wysokiej klasy 
koperty pod zegarki wypuszczane na brytyjski 
rynek takich marek, jak Rolex, Omega, Longines 
i – tak, jak w tym przypadku – Waltham.

cena wywoławcza: 2 200 zł

Zegarek kieszonkowy, Waltham
l. 20. XX w.

złoto pr. 0,375, m. brutto: 86,35 g,
koperta: Denisson Watch Case 
Company Limited, śr. 49 mm, 

nr 388856, mechanizm: Waltham U.S.A., 
naciąg manualny, nr 25592102

Denisson Watch Case Company Limited – firma 
1871 r. 

przez Aarona Lufkina Dennisona (1812–1895), 
jednego ze współzałożycieli amerykańskiej firmy 
zegarmistrzowskiej Waltham Watch Company 

wojny światowej 
-

latach 
20. XX w. zakład produkował wysokiej klasy 
koperty pod zegarki wypuszczane na brytyjski 
rynek takich marek, jak Rolex, Omega, Longines 



138 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

278
Dewizka

Austria (Wiedeń), po 1925 r.

złoto pr. 0,585, m. 10,33 g,
dł. ok. 40 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

280
Dewizka w formie węża
2 poł. XIX w.

złoto, pr. ok. 0,500, m. 30,01 g
heliotrop, 3 szt. granatów,  
dł. 34 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

279
Dewizka z zawieszką w formie ryby
Rosja, pocz. XX w.

złoto pr. 56 zołotników (0,583 – zawieszka)
i pr. 0,375 (łańcuszek), m. 17,11 g,
dł. ok. 41 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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281
Dewizka

Austro-Węgry (Wiedeń), 2 poł. XIX w.

złoto pr. 0,580, platyna, m. 31,24 g,
dł. ok. 28,5 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł

283
Dewizka z kluczykiem

Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

trójbarwne złoto pr. 0,750, m. 25,93 g,
dł. ok. 26,5 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

282
Dewizka z wizerunkiem 
antycznego wojownika
Austro-Węgry, l. 1872–1922

złoto pr. 0,580, m. 31,95 g,
kamea rzeźbiona w sardzie,
dł. ok. 33,5 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

283
Dewizka z kluczykiem

Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

trójbarwne złoto pr. 0,750, m. 25,93 g,
26,5 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł
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285
Kluczyk do zegarka

Francja, XIX w.

złoto pr. 0,750, m. 12,71 g,
1 szt. heliotrop, dł. 7 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

284
Kluczyk do zegarka
XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 2,34 g,
dł. 10,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

286
Dewizka
Anglia (Birmingham), poł. XIX w.

złoto pr. 0,375, m. 10,72 g,  
awers: karneol, rewers: heliotrop,
dł. ok. 8,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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287
Dewizka

Austro-Węgry (Wiedeń), l. 1872–1922

złoto pr. 0,580, m. 17,75 g,
dł. ok. 13,5 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

289
Dewizka
l. 30.–40. XX w.

złoto pr. ok. 0,500, m. 12,54 g,
dł. ok. 12 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

288
Dewizka
Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

złoto trójbarwne pr. 0,750, m. 17,28 g,
5 szt. kamieni jubilerskich, dł. ok. 9 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

288
Dewizka
Francja (Paryż), 2 poł. XIX w.

złoto trójbarwne pr. 0,750, m. 17,28 g,złoto trójbarwne pr. 0,750, m. 17,28 g,
5 szt. kamieni jubilerskich, dł. ok. 9 cm9 cm
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290
Zegarek naręczny, masoński

Waltham, Stany Zjednoczone, l. 60. XX w.

metal pozłacany, m. brutto: 27 g,
mechanizm z naciągiem manualnym, 

emaliowana tarcza z indeksami nawią-
zującymi do symboliki wolnomularskiej, 
inskrypcja: LOVE YOUR FELLOWMAN/

LEND HIM A HELPING HAND

cena wywoławcza: 2 100 zł

292
Zegarek kieszonkowy  

z motywem erotycznym
Szwajcaria, 1 poł. XX w.

koperta z niklu, m. brutto: 78,94 g, 
śr. 52 mm, ręcznie malowana tarcza 
z ruchomym elementem, mechanizm 

z naciągiem manualnym

cena wywoławcza: 1 200 zł

291
Zegarek kieszonkowy  
z motywem erotycznym
Georges Rosskopf & Cie, Szwajcaria,  
1 poł. XX w.

koperta z metalu, m. brutto: 102,03 g, 
śr. 52 mm, ręcznie malowana tarcza z rucho-
mym elementem, mechanizm z naciągiem 
manualnym, nr 34030

cena wywoławcza: 1 200 zł
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294
Mieszadełko do szampana 
Anglia, kon. XIX w.

złoto pr. 0,375, m. 4,87 g,
dł. po wysunięciu: 14,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

293
Wykałaczka

pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 4,91 g, 
grawerunek w postaci ornamentu 

geometrycznego,
punca holenderska dla wyrobów 

importowanych stosowana 
w l. 1906–1953,  

dł. po wysunięciu – 9,3 cm

cena wywoławcza: 750 zł

BIŻUTERIA

295
Lornogne
Francja (Paryż), l. 1847–1919

zloto pr. 0,750, m. brutto: 18.07 g,
dł. uchwytu: 7,5 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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296
Franz Xaver Bergman
(1861–1936)

Sokół

brąz polichromowany, kamień,  
wysokość całkowita 38 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

Franz Xaver Bergman
(1861–1936)
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297
Władysław Marcinkowski
(1859 Mieszków – 1947 Poznań)

Święty Hubert, 1899 r.

brąz patynowany, podstawa z czarnego 
granitu
wysokość całkowita: 70,5 cm
sygn. u dołu z lewej strony: WMarcin-
kowski

Wzmiankowany w:
Słownik artystów polskich i obcych w Polsce 
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, 
[autor hasła: K.Mikocka-Rachubowa], T. V, 
Warszawa 1993, s. 351

Analogiczny brąz opisany  
i reprodukowany w:
Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej, Jesień 2004, nr 35, s. 4.

cena wywoławcza: 17 000 zł

Polsce 
działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, 
[autor hasła: K.Mikocka-Rachubowa], T. V, 
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299
Emmanuel Frémiet
(1824 Paryż – 1910 tamże)

Żołnierz 

brąz, wys. 26 cm
sygn. na podstawie: E. FREMIET.

cena wywoławcza: 1 200 zł

299
Emmanuel Frémiet
(1824 Paryż – 1910 tamże)

Żołnierz 

brąz, wys. 26 cm
sygn. na podstawie: 

cena wywoławcza: 1 200 zł

298
Paul Dubois

(1829 Nogent-sur-Seine – 1905 Paryż)

Nosiciel wody

brąz, wysokość 68 cm
sygn.: P. Dubois

cena wywoławcza: 3 800 zł
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300
Franciszek Uprka
(1868 Kneždub – 1929 Tuchomer ice) 

Janosik, 1919 r.

brąz, wysokość 72 cm
sygn. na podstawie: FUprka.

Prezentowany brąz stanowi mniejszą 
wersję rzeźby wykonanej z kamienia, 
powstałej w 1919 roku. Rzeźba ta 
została usytuowana w Seteńskich Sadach 
w Horicach, mieście położonym niedaleko 
Hradec Kralove, w północnej części 
Republiki Czeskiej.

cena wywoławcza: 8 500 zł
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301
Replika kolumny  
Adama Mickiewicza we Lwowie

mosiądz, podstawa marmurowa
wysokość całkowita 28 cm

cena wywoławcza: 400 zł

303
Plakieta z wizerunkiem 
Marszałka Piłsudskiego

płaskorzeźba z mosiądzu, 20 × 15 cm 
(owal), 26,7 × 20,8 × 2 cm (kamień)

cena wywoławcza: 350 zł

302 
Chłopiec z koszem

XIX/XX w.

brąz
sygn. R. W. Fange (?) G.R./B

wys. 11,7 cm

cena wywoławcza: 200 zł

301
Replika kolumny 
Adama Mickiewicza we Lwowie

mosiądz, podstawa marmurowa
wysokość całkowita 28 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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304
Rousseau 
(XIX/XX w.)

Chłopiec ze słoniem

brąz cyzelowany, cokół marmurowy, 
wys. 23 cm, sygn. Rousseau

cena wywoławcza: 1 900 zł

305
Henryk Kossowski 

(1855 Kraków – 1921)

Muzyka

cynkal brązowiony,
wysokość: 57 cm

sygn. z tyłu u dołu: Kossowski.
na podstawie tabliczka z tytułem rzeźby 

w języku francuskim i nazwiskiem artysty.

cena wywoławcza: 1 800 zł

305
Henryk Kossowski 

(1855 Kraków – 1921)

Muzyka

cynkal brązowiony,
wysokość: 57 cm

sygn. z tyłu u dołu: Kossowski.
na podstawie tabliczka z tytułem rzeźby 
języku francuskim i nazwiskiem artysty.

cena wywoławcza: 1 800 zł

304
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306
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Głowa – brelok

metal srebrzony, 4 × 3 cm
sygn. na odwrocie: Mitoraj obok napis: 
amnesty/ international

cena wywoławcza: 1 400 zł •

307
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Krzyżyk

srebro pr. sterling (925); 4,5 × 3,7 cm
na odwrocie sygn.: J. LAMBERT-RUCKI, 

niżej: STER. SILV.

cena wywoławcza: 400 zł •

308
Bolesław Biegas 
(1877 Koziczyn – 1954 Paryż)

Kobieta z woalem

brąz srebrzony, wys. 10 cm,
sygn. u podstawy: B. Biegas
Projekt figurki na zwieńczenie chłodnicy 
samochodu Secqueville-Hoyau.

cena wywoławcza: 1 600 zł •

306
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Głowa – brelok

metal srebrzony, 4
sygn. na odwrocie: Mitoraj obok napis: 
amnesty/ international

cena wywoławcza: 1 400 zł •

307
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Krzyżyk

× 3,7 cm
J. LAMBERT-RUCKI, 

STER. SILV.

cena wywoławcza: 400 zł •
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309
Tomasz Kawiak 
(ur. 1943 r. Lublin)

Kieszeń jeansowa

brąz, wys. 10,5 cm
sygn. TOMEK KAWIAK

cena wywoławcza: 800 zł •

310
Igor Mitoraj 

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz – Cuirasse II, 1986 r.

brąz, wys. całkowita: 13,5 cm
sygn. p. d.: MITORAJ

Do pracy dołączony francuski certyfikat 
autentyczności, wystawiony przez galerię 

Art-Objet w Paryżu 15 XI 1986

cena wywoławcza: 2 800 zł •

309
Tomasz Kawiak 
(ur. 1943 r. Lublin)

Kieszeń jeansowa

brąz, wys. 10,5 cm
sygn. TOMEK KAWIAK

cena wywoławcza: 800 zł •
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312
Para kandelabrów w stylu 

Ludwika XVI
Francja, 2 poł. XIX w.

czteroświecowe, podstawa marmurowa, 
mosiądz patynowany; wys. 55 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

312
stylu 

Ludwika XVI
Francja, 2 poł. XIX w.

czteroświecowe, podstawa marmurowa, 
mosiądz patynowany; wys. 55 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

311
Para kandelabrów
Francja, XIX w,

czteroświecowe, w centrum ruchoma 
gaśniczka w formie płomienia
mosiądz, brąz, wys. 45 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
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313
Patera

porcelana, kobalt podszkliwny, mosiądz, 
wys. 42 cm, śr. 36,5 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł

314
Model żaglowca

1 poł. XX w.

drewno, tkanina, 
wym.: ok. 76 x 89 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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315
Komplet filiżanek do mokki
Miśnia, po 1934 r.

komplet składający się z 6. filiżanek ze spodkami porce-
lana szkliwiona, złocenia malatury w postaci kwiatów; 
wys. 4,5 cm, wym. spodków: 11,5 × 12,5 cm 
oryginalna kaseta do przechowywania (wym.: 
30,5 × 51 cm)

cena wywoławcza: 1 900 zł

316
Serwis do herbaty i kawy  
dla 11. osób
KPM Berlin, XX w.

„w serwisie: 3 dzbanki: wys. 14–24,5 cm,  
cukiernica – wys. 10,5 cm, mlecznik 
– wys. 11 cm 11 filiżanek ze spodkami – 
wys. 5,5 cm, śr. spodków 14 cm, 11 talerzyków 
deserowych – śr. 20 cm, porcelana szkliwiona, 
dekoracja reliefowa 

cena wywoławcza: 950 zł
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317
Teryna 

Miśnia, kon. XIX w.

porcelana szkliwiona, 
malatury w postaci kwiatu róży 

plecionkowa dekoracja reliefowa 
wys. 18 cm, szer. 35 cm

cena wywoławcza: 400 zł

317
Teryna 

Miśnia, kon. XIX w.

porcelana szkliwiona,
malatury w postaci kwiatu róży

plecionkowa dekoracja reliefowa
wys. 18 cm, szer. 35 cm

cena wywoławcza: 400 zł

318
Dzbanek do kawy
Miśnia, 1 poł. XIX w.

porcelana szkliwiona, malatury naszkliwne 
dekoracja w postaci bukietu kwiatów,  
wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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319
Patera

Miśnia, ok. 1840 r.

porcelana szkliwiona, wys. 14 cm, 
śr. 23 cm

cena wywoławcza: 700 zł

śr. 23 cmśr. 23 cm

cena wywoławcza: 700 złcena wywoławcza: 700 zł

320
Sosjerka
Miśnia, lata 1924–34

porcelana szkliwiona, wys. 10 cm, 
dł. 27 cm, 

cena wywoławcza: 150 zł

321
Sosjerka 

Miśnia, l. 1860–1924

porcelana szkliwiona, malatury  
w postaci kwiatu róży  

dekoracja reliefowa,   
wym.: 10 × 25 × 16 cm

cena wywoławcza: 200 zł

322
Bulionówka
Miśnia, koń. XIX w.

porcelana szkliwiona, malatury 
floralne wys. 6,5 cm, szer. 17,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł

156
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323
Półmisek 
Miśnia, około 1785 r.

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
dekoracja kwiatowa; malowany kobaltem 
podszkliwnie; dł. 35 cm, szer. 23 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

324
Patera
Prószków, l. 1770–1783

fajans malowany ręcznie purpurą i ziele-
nią, sygnowanie kobaltem podszkliwnie 
„DP” wiązane; szerokośc; 24,5 × 21 cm, 
wysokość 3 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

323
Półmisek 
Miśnia, około 1785 r.

324
Patera
Prószków, l. 1770–1783

fajans malowany ręcznie purpurą i
nią, sygnowanie kobaltem podszkliwnie 
„DP” wiązane; szerokośc; 24,5
wysokość 3 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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326
Talerz dekoracyjny
Prószków, okres Jana Leopolda Gotlieba 
(1783–1812)

porcelana szkliwiona, w lustrze motyw 
architektoniczny, na kołnierzu drzewa 
i kwiaty; fajans, malatura naszkliwna 
w kolorze purpury, śred. 22,5 cm”

cena wywoławcza: 2 200 zł

325
Talerz 

Miśnia, ok. 1750 r.

porcelana szkliwiona, kołnierz 
zdobiony reliefową plecionką, 

malatury naszkliwne w postaci 
dekoracji floralnej, śr. 25,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

326
Talerz dekoracyjny
Prószków, okres Jana Leopolda Gotlieba 
(1783–1812)

porcelana szkliwiona, w lustrze motyw 
architektoniczny, na kołnierzu drzewa 
i kwiaty; fajans, malatura naszkliwna 
w kolorze purpury, śred. 22,5 cm”

cena wywoławcza: 2 200 zł
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327
Bombonierka
Wiedeń, XIX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne i podszkliwne
w postaci dekoracji floralnej 
i ornamentu łuskowego
wys. 11,5 cm, śr. 10,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

328
Kałamarz

Miśnia, kon. XIX w.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; wzór stolikowy; 
wys. 6 cm, śred. 8,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

329
Popielniczka

Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia 
malatury naszkliwne w postaci 
dekoracji floralnej, śred. 9 cm

cena wywoławcza: 150 zł

330
Puzderko 
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci kwiatów
dekoracyjnie wyprofilowane krawędzie
na spodzie znak wytwórni
wym.: 3,5 × 9 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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332
Talerz ozdobny

kon. XIX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci 

dekoracji floralnej
śr. 26 cm

cena wywoławcza: 100 zł

331
Talerzyk
Miśnia, l. 1815–1924

porcelana szkliwiona, złocenia, 
malatury naszkliwne w postaci 
kwiatów i owadów, ozdobnie wypro-
filowane krawędzie, śr. 22 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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334
Wazonik 
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia, malatury 
w postaci kwiatu frezji, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

334
Wazonik 
Miśnia, po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia, malatury 
w postaci kwiatu frezji, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

333
Wazon

Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia, 
malatury w postaci dekoracji floralnej 

wys. 19,5 cm, śr. wlewu: 16,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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337
Wazonik
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, po 1936 r.

glina, malowana pigmentami: kobalto-
wym, ugrowym i czarnym, szkliwiona;  
na spodzie znak wytwórni, napis  
„Handmalerei”, numer modelu i oznacze-
nie wielkości „493/I/475”; wys. 9,2 cm

cena wywoławcza: 350 zł

336
Wazon z gałęzianką

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1927–1930

glina, malowana pigmentem 
kobaltowym, szkliwiony; dekoracja 

w postaci gałązki i ornamentów; 
na spodzie znak wytwórni, 

napis „Handmalerei” oraz numer 
modelu i oznaczenie wielkości 

„452/III 452 a”; wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

162

337
Wazonik
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, po 1936 r.

glina, malowana pigmentami: kobalto
wym, ugrowym i
na spodzie znak wytwórni, napis 
„Handmalerei”, numer modelu i
nie wielkości „493/I/475”; wys. 9,2 cm

cena wywoławcza: 350 zł

cena wywoławcza: 1

335
Wazon
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1927–1931

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, złocona; 
dekoracja w postaci falistej, złotej taśmy; na spodzie 
znak wytwórni, napis „Handmalerei”, numer modelu 
i oznaczenie wielkości „551 IV”, cyfra rzymska 
„IV” oraz rodzaj dekoracji „brg”; wys. 17 cm; stan 
zachowania: po konserwacji

cena wywoławcza: 1 600 zł
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340
Patera na nóżce

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1930–1933

glina, malowana pigmentami czarnym 
i kobaltowym, szkliwiona; na spodzie znak 

wytwórni, napis „Handmalerei”, numer 
modelu i oznaczenie wielkości „472/III” 

i „474”; wys. 8,2 cm, śred. 20,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

338
Pojemnik z przykrywą

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, l. 1930–1944

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, złocona; na spodzie 
znak wytwórni, napis „Handmalerei”, numer modelu „506”, 

oznaczenie dekoracji „brg”; wys. 10,6 cm,  
śred. podstawy 10 cm

cena wywoławcza: 800 zł

339
Pojemnik pierścieniowy z przykrywką
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, 
l. 1933–1939, proj. Christa von Lewinski

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, złocona;  
na spodzie znak wytwórni, numer modelu, oznaczenie 
wielkości i dekoracji „347 II. brg.”; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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341
Para bibularzy
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1930–1933

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, 
złocona, metal; na spodach numery modeli 
„348 α” i „349 α”; dł. 12,5 i 12,9 cm

cena wywoławcza: 800 zł

342
Wazon

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, lata 1928–44 

glina, szkliwiona, złocenia, malowana 
kobaltem wys, 11,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

342
Wazon

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, lata 1928–44 

glina, szkliwiona, złocenia, malowana 
kobaltem wys, 11,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

343
Pojemnik z pokrywką
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach,  
lata 30. XX w.

glina, szkliwiona, złocenia 
dekoracja w postaci odlewu myszki 
na spodzie nr formy 518 rg oraz znak wytwórni 
wys. ok. 14 cm, śr. 14 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

343
Pojemnik z pokrywką
Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, 
lata 30. XX w.

glina, szkliwiona, złocenia
dekoracja w postaci odlewu myszki
na spodzie nr formy 518 rg oraz znak wytwórni
wys. ok. 14 cm, śr. 14 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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345
Popielniczka

Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1937–1944

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, 
złocona; w lustrze monogram wiązany 

„AP” (August von Preußen); na spodzie 
znak wytwórni, numer modelu „1000 I”, 
cyfra rzymska „IV” oraz malowane złotem 

litery „Mo.” (monogram); wys. 3,6 cm, 
śred. 16,6 cm

cena wywoławcza: 800 zł

346
Popielniczka
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, l. 1937–1944

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, 
złocona; w lustrze głowa owcy; na spodzie 
znak wytwórni i numer modelu „1000 I”; 
wys. 3,4 cm, śred. 16,6 cm

cena wywoławcza: 800 zł

Popielniczka
Królewska Manufaktura Majoliki 

Kadynach, l. 1937–1944

glina, malowana kobaltem, szkliwiona, 
lustrze monogram wiązany 

„AP” (August von Preußen); na spodzie 
znak wytwórni, numer modelu „1000 I”, 
cyfra rzymska „IV” oraz malowane złotem 

litery „Mo.” (monogram); wys. 3,6 cm, 
śred. 16,6 cm

cena wywoławcza: 800 zł

344
Popielnica
Królewska Manufaktura Majoliki  
w Kadynach, lata 30.–40. XX w. 

glina, szkliwiona, wys. 4,5 cm, 
śr. 21 cm

cena wywoławcza: 700 zł 

345345

344
Popielnica
Królewska Manufaktura Majoliki 
w Kadynach, lata 30.–40. XX w. 

glina, szkliwiona, wys. 4,5 cm,
śr. 21 cm

cena wywoławcza: 700 zł 

347
Kaseta na papierosy

Królewska Manufaktura Majoliki w Kadynach, 
l. 1918–1936

glina, malowana pigmentami czarnym i białym, 
szkliwo bezbarwne; na spodzie znak wytwórni, 

napis „Handmalerei” oraz numer modelu  
„N: 233”; wym. 16,7 × 10,5 cm,  

wys. 4,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

165

347
Kaseta na papierosy

Kadynach, 
l. 1918–1936

białym, 
szkliwo bezbarwne; na spodzie znak wytwórni, 

napis „Handmalerei” oraz numer modelu 
10,5 cm, 

wys. 4,5 cm

200 zł
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348
Zegar kominkowy z figurami koni

Friederich Goldscheider, Wiedeń, l. 1892–1938

ceramika malowana, mosiądz
na odwrocie znak wytwórni, napis: 

REPRODUCTION/RESERVÉE 
oraz numeracja: 3367/39/25

wym.: 38 × 38 × 17 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

349
Komplet 6 talerzy
Villeroy & Boch, Niemcy, 2 poł. 20 w.

w komplecie 6 talerzy; fajans zdobiony 
reliefowo, wąski ornamentalny kołnierz, 
w lustrze motywy myśliwskie (pies z kaczką 
(2 szt), kaczka zrywająca się do lotu (2 szt.), 
kuropatwy (1 szt), jelenie (1 szt); u spodu 
punca wyciskana w masie (V&B\S w okręgu, 
nr modelu 688 8; średnica 18,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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352
Figurka dziewczynki z kaczkami
Rosenthal, Niemcy, 1914 r.,  
proj. A. Caasmann

porcelana, malatury podszkliwne, wys. 13 cm

cena wywoławcza: 500 zł

350
Figurka dziewczynki z piłką
Lladro, Hiszpania, 1983 r.

porcelana szkliwiona, malatury podszkliwne 
wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

351
Figurka chłopca z prosiaczkiem

Royal Copenhagen, Dania, l. 1975–1979

porcelana szkliwiona, malatury 
podszkliwne, wys. 17 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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352
Figurka dziewczynki z kaczkami
Rosenthal, Niemcy, 1914 r., 
proj. A. Caasmann

porcelana, malatury podszkliwne, wys. 13 cm

cena wywoławcza: 500 zł

351
prosiaczkiem

Royal Copenhagen, Dania, l. 1975–1979

porcelana szkliwiona, malatury
podszkliwne, wys. 17 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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353
Figurka tańczącej pary

Friederich Goldscheider,  
Wiedeń, l. 30, proj. J. Lorenzl

fajans, malatury podszkliwne; wys 45 cm
drobne uszczerbienia

cena wywoławcza: 950 zł

353
Figurka tańczącej pary

Friederich Goldscheider, 
Wiedeń, l. 30, proj. J. Lorenzl

fajans, malatury podszkliwne; wys 45 cm
drobne uszczerbienia

cena wywoławcza: 950 zł

354
Figurka kobiety
Friederich Goldscheider,  
Wiedeń, l. 30, proj. C. Weiss

fajans, malatury podszkliwne; na spodzie 
znak wytwórni; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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355
Popielniczki w kształcie  

symboli karcianych
ZPS Karolina, l. 50. XX w.

4 sztuki, porcelana, malatury w kształcie 
kolorów karcianych, śred. ok 8,5 cm

cena wywoławcza: 50 zł

356
Paterka
Chodzież, l. 60. XX w.

porcelana, sygnowana i numerowana  
na spodzie, dł. 17,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

357
Paterka

Chodzież, l. 60. XX w.

porcelana, sygnowana i numerowana  
na spodzie, dł. 17,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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358
Popielniczka
Rosenthal, Niemcy, 1997 r., proj. S. Fateh

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

cena wywoławcza: 300 zł

170

360
Popielniczka
Rosenthal, Niemcy, 2000 r., 
proj. Stella

wym. 9 × 9 cm
z limitowanej edycji Philip 
Morris 2000

cena wywoławcza: 300 zł

359
Popielniczka 

Rosenthal, Niemcy, 1994 r.,  
proj. Ch. Attersee

wym. 11,5 × 11,5 cm
z limitowanej edycji Philip Morris 2000 

cena wywoławcza: 300 zł
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363
Talerz dekoracyjny nr 16
Rosenthal Studio Line, Niemcy,  
1979/80 r., proj. O. Alt

porcelana szkliwiona, edycja limitowana,  
inskrypcja: Kunst heißt Zeichen setzen,  
oryginalne opakowanie, 
śr. 26 cm

cena wywoławcza: 250 zł 

361
Talerz dekoracyjny nr 6 
Rosenthal Studio Line, Niemcy, 1975 r., 
proj. H. W. Henze

porcelana szkliwiona, edycja limitowana: 
nr 1115/5000, napis: (der junge Lord) 
bleibe guter Geist Euch hold, śr. 26 cm

cena wywoławcza: 250 zł

361
Talerz dekoracyjny nr 6 
Rosenthal Studio Line, Niemcy, 1975 r., 
proj. H. W. Henze

porcelana szkliwiona, edycja limitowana: 
nr 1115/5000, napis: (der junge Lord) 
bleibe guter Geist Euch hold, śr. 26 cm

cena wywoławcza: 250 złcena wywoławcza: 250 złcena wywoławcza: 250 zł

362
Talerz dekoracyjny nr 5

Rosenthal Studio Line, Niemcy, 1975 r., proj. M. Bill

porcelana szkliwiona,edycja limitowana: nr 1441/5000 
napis: Ohne Anfang ohne Ende,  śr. 26 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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364
Wazon

Herend, Węgry, l. 20.–30. XX w.

porcelana szkliwiona, reliefowana 
malatury naszkliwne i podszkliwne, 

złocenia, dekoracja floralna, wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

365
Wazon
Royal Copenhagen, Dania, 1938 r.

porcelana szkliwiona, dekoracja 
w postaci parowca i mewy, 
wys. 33 cm, śr. wlewu: 15 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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367
Wazon Noga Słonia
FPS Pruszków, l. 60. XX w.,  
proj. W. Gołajewska

porcelit, szkliwo zbiegające; 
wys. 37,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł 
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367
Wazon Noga Słonia
FPS Pruszków, l. 60. XX w., 
proj. W. Gołajewska

porcelit, szkliwo zbiegające; 
wys. 37,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł 

366
Wazon porcelanowy

Berlin, Niemcy, II poł. XX w.

porcelana biała, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 750 zł
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370
Wazon, Legras

Francja, Saint-Denis, ok. 1910

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

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

cena wywoławcza: 1 800 zł

369
Wazon
1 poł. XX w.

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

cena wywoławcza: 1 400 zł

368
Wazon, Legras

Francja, Saint-Denis, 1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, trawione, malowane
farbami emaliowymi – dekoracja

w postaci sceny pasterskiej
sygn. w pejzażu: Leg.

wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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371
Wazon Berluze, Daum Freres
Nancy, ok. 1912 r.

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

cena wywoławcza: 7 000 zł

372
Wazon Candia Silberiris,  

Johan Loetz Witwe
Kláštersk Mlyn, 1902 r.

szkło bezbarwne powlekane srebrno-
-żółtym proszkiem szklanym, iryzujące;

szyja zdobiona trzema otworami
wys. 43 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

371
Wazon Berluze, Daum Freres
Nancy, ok. 1912 r.

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

cena wywoławcza: 7 000 zł

373
Patera, Verreries Schneider
Epinay-sur-Seine, 1 poł. XX w.

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

cena wywoławcza: 4 800 zł
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374
Wazon „Paw”

Erwin Eisch, Frauenau, lata 70-te XX w. 

szkło warstwowe; oryginalna nalepka,
wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

374
Wazon „Paw”

Erwin Eisch, Frauenau, lata 70-te XX w. 

szkło warstwowe; oryginalna nalepka,
wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

375
Wazon
Bohemia, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne opalizujące, nitkowane,
krawędź malowana na zielono
wys. 10,5 cm, śr. otworu 14 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

376
Wazon

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

szkło bezbarwne powlekane szkłem opalowym
białym, farby emaliowe w kolorze

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

wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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377
Wazon
Glasfabrik Elisabeth, Kostany/k. Teplic, 
lata 1900–1905

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

cena wywoławcza: 500 zł

378
Wazon
XX w.

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

cena wywoławcza: 1 500 zł

377
Wazon
Glasfabrik Elisabeth, Kostany/k. Teplic, 
lata 1900–1905

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

cena wywoławcza: 500 zł

379
Wazon, Muller Frères
Luneville, lata 20-te XX w.

szkło bezbarwne, powlekane od wewnątrz warstwą 
szkła czerwonego, wtopiony proszek szklany i płatki 

srebrnej folii, sygn. na brzuścu, wys. 54,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

Glasfabrik Elisabeth, Kostany/k. Teplic, 
lata 1900–1905

szkło opalowe białe powlekane szkłem
opalowym różowym, bezbarwnym,
iryzujące dekoracja w postaci
nieregularnie nałożonych szklanych nitek

kolorach różowym i zielonym

cena wywoławcza: 500 zł
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383
Zestaw 3 figurek,  
Marius Ernest Sabino
Francja, XX w.

szkło opalizujące, 
wys. 3,5–4,8 cm

cena wywoławcza: 650 zł

381
Przycisk do papieru
Czechy, 1929 r.

wys. ok. 7,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł

380
Przycisk do papieru
XX w.

wys. 4 cm

cena wywoławcza: 100 zł

382
Wazon, proj. Freia Schulze
Niemcy, 1979 r.

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

cena wywoławcza: 300 zł
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384
Miseczka z figurką ptaszka,  

Rene Lalique
Francja, 2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, satynowane, 
śr. ok. 9,5 cm

sygn. na spodzie Lalique/France

cena wywoławcza: 500 zł

386
Ptaszek, Rene Lalique

Francja, 2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, satynowane, 
wys. 7,5 cm, sygn. na podstawie: 

Lalique France

cena wywoławcza: 650 zł

385
Ptaszek, Rene Lalique
Francja, 2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, satynowane, 
wys. 8,5 cm
sygn. na podstawie: Lalique France

cena wywoławcza: 650 zł
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388
Wazon, proj. Stefan Sadowski

Huta Szkła „Sudety”, 2 poł. lat 70-tych XX w.

szkło sodowe „antico”, wys. 37,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

387
Wazon, proj. Zbigniew Horbowy
Huta Szkła „Sudety”, lata 70 XX w.

szkło sodowe „antico”, wys. 19 cm

cena wywoławcza: 450 zł

Huta Szkła „Sudety”, 2 poł. lat 70-tych XX w.

389
Wazon, proj. Stefan Sadowski
Huta Szkła „Sudety”, lata 70-te XX w.

szkło sodowe, warstwowe, wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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390
Zestaw do kompotu,  

proj. Lucyna Pijaczewska,  
Huta Szkła „Sudety”

2 poł. lat 70 XX w.

szkło sodowe, barwione,  
cieniowane, ręcznie formowane,

wys. dzbanka: 24 cm,  
wys. szklanki: 10,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

392
Wazon, proj. Rudolf Rozinek, 

Huta Szkła Artystycznego 
„Barbara” w Polanicy Zdroju

lata 80-te XX w.

szkło warstwowe, zatapiane, ręcznie 
formowane, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 150 zł

391
Wazon, proj. Zbigniew Horbowy, 
Huta Szkła „Sudety”
lata 70-te XX wieku

szkło sodowe, barwione, dwuwarstwowe, 
wdmuchiwane w formę, wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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394
Dzban, proj. Cwetan Caczew, pracownia 

Szkła „Cwetan Caczew” w Bytomiu
lata 90-te XX w.

szkło sodowe „antico”, ręcznie dmuchane 
i formowane. Brzusiec zdobiony szklaną zdobiną 

z tlenków metalu, wys. ok. 38 cm

cena wywoławcza: 300 zł

393
Naczynie,  
proj. Barbara Miszczyk-Urbańska, 
Huta Szkła „Hortensja” 
w Piotrkowie Trybunalskim
lata 70-te XX w.

szkło sodowe, dmuchane, ręcznie 
formowane, podbarwiane nadlewkami 
szkła barwnego, wys. ok. 20,5 cm, 
dł. ok. 35 cm, szer. ok. 32 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

395
Zestaw 5 kieliszków, 
proj. Zbigniew Horbowy, kieliszki 
„Bałtyk”, Huta Szkła „Sudety”
lata 60-te XX w.

szkło sodowe, barwione, ręcznie 
formowane, wys. 23 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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397
Wazon, proj. Zbigniew Horbowy, 
Huta Szkła „Sudety”
lata 70-te XX w.

szkło sodowe, barwione i cieniowane, 
wdmuchiwane w formę, wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

396
Świecznik,  
proj. Zbigniew Horbowy,  
Huta Szkła „Sudety”
lata 70-te XX w.

szkło sodowe, cieniowane, wdmuchi-
wane w formę, wys. 26 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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398
Wazon, proj. Stefan Sadowski, 

Huta Szkła „Sudety”
lata 70-te XX w.

szkło sodowe „antico”, cieniowane, 
wdmuchiwane w formę, wys. 30,5 cm,

cena wywoławcza: 300 zł

399
Wazon, proj. Stefan Sadowski, 
Huta Szkła „Sudety”
lata 70-te XX w.

szkło sodowe, dwuwarstwowe, 36 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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401
Wazon,  
proj. Lucyna Pijaczewska,  
Huta Szkła Artystycznego 
„Barbara” w Polanicy Zdroju
lata 80-te XX w.

szkło sodowe „antico”, wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

400
Kielich ozdobny,  
proj. Zbigniew Horbowy, Huta 
Szkła Artystycznego „Barbara”
lata 70-te XX w.

szkło sodowe barwione, ręcznie 
formowane, wys. 40 cm

cena wywoławcza: 150 zł

403
Wazon, Zbigniew Horbowy, 

Huta Szkła „Sudety”
lata 70-te XX w

szkło sodowe „antico”, ręcznie 
formowane, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 150 zł

402
Wazon,  
proj. Kazimierz Krawczyk, 
Szczytna Śląska
lata 70-te XX w.

szkło sodowe czerwone, wys. ok. 9 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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405
Dzbanek,  
proj. Zbigniew Horbowy,  
Huta Szła „Sudety”
lata 70-te XX w.

szkło sodowe „antico”, barwione 
w masie, ręcznie formowane, cieniowane, 
wys. 22 cm

cena wywoławcza: 200 zł

406
Czarka,  

proj. Kazimierz Krawczyk,  
Huta Szkła „Sudety”

lata 70-te XX w.

szkło sodowe „antico”, barwione 
tlenkami metalu, ręcznie formowane, 

wys. 14 cm

cena wywoławcza: 200 zł

404
Naczynie, proj. Ewa Gerczuk 
Moskaluk, Huta Szkła „Sudety”
2 poł. lat 70-te XX w.

szkło sodowe barwione, cieniowane, 
wdmuchiwane w formę, wys. 20 cm, 
śr. otworu 19 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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407
Patera
Francja (?), 2 połowa XIX w.

srebro, częściowo złocone pr. 0,925,  
m. 6000 g, zdobienia puttami
wys. 50 cm, szer. 60 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł

407
Patera
Francja (?), 2 połowa XIX w.

srebro, częściowo złocone pr. 0,925, 
m. 6000 g, zdobienia puttami
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408
Samowar
Londyn, 1767 r.

srebro pr. 0,925, m. 3069 g
wys. 53 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł

408
Samowar
Londyn, 1767 r.
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409
Patera
XX w.

srebro pr.0,925, m. 2574 g
wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 13 000 zł
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410
Waza z nakrywą
Mediolan, XX w.

srebro pr. 0,800, m. 1617 g
wys. 23 cm, dług. 32 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł
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411
Paterka

Quist, przed 1932 r.

srebro pr. 0,835, m. 310 g
rytowany monogram: OH  

oraz data 3.2.1932
dług. 31 cm, wys. 4 cm

cena wywoławcza: 950 zł

412
Paterka
1 połowa XX

srebro pr. ok. 0,700 -0,800 g, 
m. 278 g
wys. 9 cm, dług. 35 cm

cena wywoławcza: 950 zł

413
Miseczka,  

M. Stumpf & Sohn
Gdańsk, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, 
m. 122 g, cechowana na 

spodzie: M.STUMPF & 
SOHN/DANZIG

wys. 4 cm, śr. 16,5 cm,

cena wywoławcza: 350 zł
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415
Łyżka do posypywania cukrem

Paryż, Antoine Adrien Vautrin  
(1824–1864)

srebro, pr. 0,950, m. 58 g, dług. 21 cm

cena wywoławcza: 600 złcena wywoławcza: 600 zł

414
Paterka
Berlin, 2 poł. XIX w.

srebro pr. około 0,700, m.198 g
wys. 5 cm, dług. 32 cm,  
szer. 19,5 cm

Wystawiana:
Mieszczański (S) pokój:  
od biedermeieru do art déco
Muzeum Sopotu,  
24.10.2015–10.01.2016

cena wywoławcza: 800 zł

416
Łyżka do ponczu
Paryż, Vieillard, lata 1819–1838

srebro pr. 0,800, m. 40 g  
(uchwyt z drewna)
dług. 33,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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417
Kosz z owocami
2 połowa XX w.

srebro pr. 0,925, m. 1550 g 
(kosz) oraz 19 srebrnych owoców 
i warzyw (dociążone): 3 kukurydze, 
3 cebule, 3 główki czosnku, 2 papryki, 
1 awokado, 1 pomarańcza, 2 cytryny, 
1 kawałek melona, 1 gruszka,2 banany
wys. 41 cm ( z pałąkiem), dług. 41 cm, 
szer. 27,5 cm 

cena wywoławcza: 19 000 zł
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419
Paterka
1 połowa XX w.

srebro pr. ok. 0,700–0,800 g, 
m. 485 g
wys. 16 cm

cena wywoławcza: 950 zł

418
Zestaw kawowy

Włochy, Alessandria,,  
firma Ricci & C. Sp. A (?),  

2 połowa XX w.

srebro pr. 0,800, m. łączna: 919 g
zestaw 3 – elementowy: dzbanek 

do kawy, mlecznik, cukiernica, 
wys. 17–26 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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420
Para świeczników

Warszawa, lata 1920–1931

srebro pr. 0,800, m. 495 g
wys. 26 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

422
Cukiernica

Paryż, złotnicy Edouard Debain&Louis 
Flamant, lata  1864–1874

srebro pr. 0,950, m. 583 g
wys. 16 cm, szer. 19 cm  

cena wywoławcza:  2 600 zł

421
Cukiernica
Prusy, przed 1886 r.

srebro pr. 0,750, m. 294 g
wys. 7 cm, dług. 15 cm, szer. 10,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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423
Taca
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 1388 g 
wys. 37,5 cm, szer. 50 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

423
Taca
Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 1388 g 
wys. 37,5 cm, szer. 50 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

424
Wilkom

Franz Mosgau (1807–1900), Berlin, 
po 1888 r.

srebro p. 800, wewnątrz złocone, w. 390 g 
w medalionie rytowany napis:  

1951/Kazimierczak/Jan/z/Poznania 
wys. 35 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

424
Wilkom

Franz Mosgau (1807–1900), Berlin, 
po 1888 r.

srebro p. 800, wewnątrz złocone, w. 390 g 
w medalionie rytowany napis: 

1951/Kazimierczak/Jan/z/Poznania 
wys. 35 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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425
Patera

Niemcy, Schwäbisch Gmünd,  
Wilhelm Binder, k. XIX w.

srebro pr. 0, 800, m. 735 g
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

426
Taca

Niemcy, po 1888 r.

srebro pr. 0,800, m. 1088 g 
wys. 32 cm, szer. 48 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

426
Taca
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429
Para serwetników 

secesyjnych
początek XX w.

srebro pr.0,800, m.37 g
rytowane imiona: Marie, Haver

wys. 3,5 cm, śred. 5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

428
Cukiernica
Warszawa, Fraget, początek XX w.

mosiądz srebrzony,  wys. 10 cm, 
dług. 15 cm

cena wywoławcza: 650 zł 

427
Dzbanek secesyjny

początek XX w.

srebro p. 0,800, masa 685 g
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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430
Taca Art Déco,  
Emil Viner
Anglia (Sheffield), 1940 r.

srebro pr. 0,925, m. 2105 g 
wys. 32,6 cm szer. 54 cm, 
uchwyty z kości

cena wywoławcza: 6 500 zł

431
Kubek
1 połowa XX w.

srebro, pr. 0,800, m. 354 g, 
uchwyt z kości
wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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433
Musztardniczka z łyżeczką

Paryż, Jean Baptiste Massat 
(1826–1853)

srebro pr. 0,950, szkło 
szlifowane 

wys. 13,5 cm 

cena wywoławcza: 900 zł

432
Zestaw 4 solniczek z łyżeczkami
Francja, XX w.

srebro pr. 0,950, m. całkowita 136 g
oryginalne wkłady ze szkła kobaltowego, 
jeden wkład z drobnym uszerbieniem 
wys. 4,5 × 5,5 × 4 cm, dług. łyż. 
7,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

435
Para solniczek z łyżeczkami

Francja, I połowa XX w.

srebro złocone, p. 0,950, m. 56 g
wys. 4,5 cm, śred. 5,5 cm, dług. 

łyżeczki 7 cm
oryginalne wkłady szklane, etui: 

wys. 7 cm, dług. 17 cm, szer. 
11,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł

434
Bombonierka  
w formie łabędzia
Niemcy, XX w.

srebrne skrzydła ruchome,  
pr. 0,835; 
wys. 13 cm, dług. 14,5 cm, 
szer. 7 cm

cena wywoławcza: 950 zł
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437
Duży nóż do ciasta
Francja, po 1838 r.

uchwyt ze srebra, pr. 0, 950, ostrze 
złocone, etui
dług. 25cm

cena wywoławcza: 400 zł

436
Łopatka do ciast
Francja, po 1838 r.

uchwyt ze srebra, pr. 0, 950, ostrze 
złocone, etui

dług: 28,5cm

cena wywoławcza: 500 zł

438
Duża łopatka do ciast

Francja, 1 połowa XX w.

uchwyt ze srebra, pr. 0,800;  
ostrze srebrzone

dług. 30,8 cm, etui

cena wywoławcza: 400 zł

437
Duży nóż do ciasta
Francja, po 1838 r.
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439
Sztućce do słodyczy
Francja, 1 połowa XX w.

łyżka do gęstej śmietany  
oraz łyżka do cukru
plater, dług. 23 cm oraz 19,2 cm, etui

cena wywoławcza: 400 zł

440
Zestaw sztućców dla 6-osób, Robbe&Berking
2 poł. XX w.

w zestawie: widelce i noże obiadowe, łyżki obiadowe, 
widelczyki i noże deserowe, łyżeczki  deserowe (łącznie 
36 sztućców)

srebro pr. 0, 925, m. całkowita 2295 g, ostrza noży 
stalowe
widelec obiadowy dług. 20 cm, noż obiad. 23,5 cm, łyż. 
obiadowe/deserowe 18,5 cm, widel. deserowy 18,5 cm, 
nóż deser. 21,3 cm, łyż. kawowa: 14,5 cm
każdy sztuciec posiada oddzielny materiałowy pokrowiec, 
6 etui na 6 sztućców

cena wywoławcza: 6 500 zł

441
Świecznik, Karl Jørgen Otteren
Norwegia, 1997 r.

srebro pr. 0,830 g, masa 720 g
wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

441
Świecznik, Karl Jørgen Otteren
Norwegia, 1997 r.

srebro pr. 0,830 g, masa 720 g
wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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442
Koszyk

Warszawa, J. Fraget,  lata 1860–1896

mosiądz srebrzony, dług. 32 cm, 
wys. z pałąkiem 28 cm

cena wywoławcza: 500 zł

443
Cukiernica
Warszawa, Norblin, XIX/XX w.

plater, wys. 13, dług. ok. 22 cm

cena wywoławcza: 600 zł

442
Koszyk

Warszawa, J. Fraget,  lata 1860–1896

mosiądz srebrzony, dług. 32 cm, 
pałąkiem 28 cm

cena wywoławcza: 500 zł

443

444
Puchar, E.Hartmann München 

dla Kasino Hotel
Zoppot, lata 1927–1945 

metal, wys. 64,5 cm
na stopie znak: KASINO-HOTEL/ZOPPOT 

oraz znak wytwórni

cena wywoławcza: 450 zł
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447
Sztućce do ryb dla jednej osoby

Francja, po 1838 r.

uchwyt ze srebra, pr. 0, 950,  
ostrze srebrzone

widelec dług. 19,5 cm,  
nóż dług. 21 cm, etui

cena wywoławcza: 350 zł

446
Łyżka w typie XVIII-wiecznych
XX w.

srebro odlewane, rytowane, m. 72 g
dług. 21 cm

cena wywoławcza: 250 zł

445
Łyżka do serwowania 

truskawek
Francja, po 1838 r.

srebro, pr. 0,950,  
złocenia, m. 74 g

dług. 22,5 cm, etui

cena wywoławcza: 650 zł
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448
Dzbanek

Petersburg, 1846 r.

srebro pr. 84 zołotniki (0,875), m. 675 g, 
wewnątrz złocenia, uchwyt drewniany, pro-

bierz: Dimitry Ilyich Tverskoy (1834–1851), 
wys. 21,5 cm 

cena wywoławcza: 1 800 zł

449
Koszyk do wina
XX w.

srebro pr. 0,800, m. 738 g
wys. 17, dług. 29 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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450
Świecznik chanukowy

Kraków, lata 1920–1939 

srebro pr. 800, m. 413 g
wys. 40 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

451
Świecznik
Wiedeń, 1872–1921

srebro, pr. 0,800, m. 465 g
wys. 41 cm

cena wywoławcza: 750 zł
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453
Patera z postacią kobiety, 

E. Bakstad

srebro pr. 0,800 o m. 698 g
trzon w formie pełnoplastycznej kariatydy 
dwa szklane talerze o ozdobnym wykroju 

kołnierzy, wys. 29 cm, śr. 28,5 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

452
Kandelabr
Hanau (?), XIX/XX w.

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

cena wywoławcza: 5 500 zł
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454
Szafa
XIX w.

Dwuczęściowa, z dwuskrzydłową nastawą o prostych bokach i froncie. Zwieńczenie profi-
lowanym, falistym gzymsem z rzeźbą pośrodku. Dołem komoda z 3 szufladami o falistych 
bokach i froncie, wsparta na czterech nogach: przednich w formie spłaszczonych szponów 
trzymających kulę, tylnych konsolowych. Zdobienia w formie rocailli, stylizowanych liści, 
kwiatów. Konstrukcja z drewna dębowego, sosnowego, orzechowego; fornir wzorzysty orzechowy; 
okucia mosiężne, ażurowe;
wys. 240 cm, szer. 192, głęb. 69 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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455
Kredens
Niemcy, 1 poł. XVIII w.

Szafa o konstrukcji wieńcowej, prostopadłościenna, z dwuskrzydłowymi drzwiami ujętymi trzema 
pilastrami (środkowy z nich stanowi listwę przymykową prawego skrzydla), z 2 szufladami 
u góry, fornirowane palisandrem, różnymi gatunkami orzecha. Gzyms wieńczący wydatny, prosty, 
profilowany. Płyciny korpusu w formie prostokątnych, kasetonów, ograniczonych listwami, 
o powtarzającej dekoracji fornirowo-intarsjowej. Pilastry żłobkowe o wydatnym cokole i głowicy.

konstrukcja dąb, sosna; fornir – palisander, orzech, dąb
wys. 145 cm, dług. 176, głęb. 60 cm

Tego typu szafy pojawiły się w Holandii około połowy XVII w. i rozpowszechniły się w Europie 
północnej i środkowej. W zależności od zewnętrznych podziałów i sposobu dekoracji wyróżnia 
się wiele typów, nie zawsze zależnych od miejsca wykonania, do których m.in. należą szafy 
amsterdamskie, hamburskie, lubeckie i gdańskie. Były one meblami drogimi, prestiżowymi, 
umieszczanymi w reprezentacyjnych pomieszczeniach kamienic bogatego mieszczaństwa, 
zwanych wielkimi sieniami, a także w pałacach i znamienitszych dworach ziemiańskich.

cena wywoławcza: 7 000 zł
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457
Stół biedermeier

XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy
wys. 80, śred. 83 cm

cena wywoławcza: 500 zł

457
Stół biedermeier

XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy
wys. 80, śred. 83 cm

cena wywoławcza: 500 zł

456
Para postumentów biedermeier
XIX w.

sosna, fornir brzozowy
wym. 127 × 36 × 36 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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458
Sekretera biedermeier
Wiedeń (?), połowa XIX wieku

Korpus prostopadłościenny; dołem 2 szuflady, górą odkładany blat, powyżej wnęka zwień-
czona gzymsem. Wnętrze z centralną wnęką, zwieńczone szufladą o dekoracyjnym froncie 
z tympanonem, po bokach po 3 szufladki z wnękami i przegródkami na listy. Wyjmowane 
przegródki maskują znajdujące się z tyłu skrytki. Konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy, 
brzoza i czeczotka brzozowa; zamki metalowe, wpuszczane zewnętrznie, zawiasy splatane, 
szarnierowane; uchwyty ze sztancowanej blachy mosiężnej;
wys. 180 cm, szer. 120 cm, głęb. 60 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł
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459
Szafa w stylu klasycyzującym

konstrukcja sosnowa, mahoniowa; fornir: orzechowy, mahoniowy, 
drewno owocowe, okucia mosiężne
wys. 218 cm, szer. 200 cm, głęb. 77 cm

cena wywoławcza: 30 000 zł
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460
Sekretera
XIX w.

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

cena wywoławcza: 3 000 zł
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462
Stół, Art Déco
lata 1920–30.

drewno palisander, blat dwustronny 
(z jednej strony intarsjowana 
szachownica)
wys. 73 cm, 84 × 84 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

461
Kredens Art Déco
lata 1920–30

konstrukcja sosnowa i mahoniowa, płyta 
pilśniowa fornir mahoniowy, brzozowy, 
okucia mosiężne niklowane wys. 153 cm, 
szer. 125 cm, gł. 57 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł
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463
Szafa kredensowa
Art Déco, lata 1920–30.

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

cena wywoławcza: 3 800 zł
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464
Stół-karciak
koniec XIX w.

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

cena wywoławcza: 3 200 zł

465
Stół w stylu Ludwika Filipa

2 poł. XIX w

konstrukcja sosnowa, fornir  
mahoniowy piramidalny

wys. 64,5 cm, szer. 102 cm, gł. 65 cm

cena wywoławcza: 500 zł

465
stylu Ludwika Filipa

2 poł. XIX w

konstrukcja sosnowa, fornir 
mahoniowy piramidalny

wys. 64,5 cm, szer. 102 cm, gł. 65 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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466
Karciak

2 poł. XIX w.

konstrukcja sosnowa i brzozowa, drewno 
czereśniowe, fornir czereśniowy

wys. 80 cm, szer. 63 cm, gł. 51 cm

cena wywoławcza: 350 zł

467
Szafka w stylu Ludwika Filipa
2 połowa XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy
wys. 78 cm, szer. 85 cm, głęb. 42 cm

cena wywoławcza: 450 zł

467
Szafka w
2 połowa XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy
wys. 78 cm, szer. 85 cm, głęb. 42 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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468
Sepet
XVIII/XIX w.

różne gatunki drzew owocowych, 
orzech, liczne bogate intarsje 
wys. 16 cm, szer. 29,5 cm, 
głęb. 24 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

469 
Komoda (miniatura)

XIX w.

konstrukcja sosna, fornir: orzech, 
mahoń, okucia mosiężne 

wys. 28,5 cm, szer. 35 cm,  
głęb. 26 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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470
Stół
1 połowa XX w.

konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy, 
okucia mosiężne
wys. 84 cm, szer. 100 cm, gł. 52 cm

cena wywoławcza: 2 800 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 wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

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

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

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli 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. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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

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

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone 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 zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem 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.

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 fałszer-
stwa) 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. katalogi) 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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (30)

Sopot, 29 czerwca 2019 r., godz. 18.00
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

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



29 CZERWCA (SOBOTA) 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SZTUKA FANTASTYCZNA
Maksymilian Novák-Zempliński, Incarnatio series, 2016,  olej, płyta, 100 ×140 cm, sygn. na odwrocie: ‘Maksymilian Novák | -Zempliński | 2016’

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ



20 LIPCA 2019 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret kobiety, pastel, papier, 62,5 × 46,5 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat.: Ign. Witkiewicz/ T.B. 1924



10 LIPCA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO 

Zdzisław Beksiński (1929 Sanok – 2005 Warszawa), Bez tytułu, 1970 r, olej, płyta, 122 × 98 cm, sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI / 1970



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

WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 

19 LIPCA – 3 SIERPNIA 2019

SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN 

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 | SOPOT

Rafał Borcz, Czarna Hańcza, 2019, olej, płótno, 85 x 120 cm

BORCZ – KOŁODZIEJCZYK – MOTELSKI – PATELCZYK

PORTRETY NATURY



WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ
30 SIERPNIA – 14 WRZEŚNIA 2019

SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN 

UL. BOH. MONTE CASSINO 43 / SOPOT 

ANDRZEJ DUDZIŃSKI „DUDI”

Pokrak Family Flying Circus, akryl, olej, płótno, 123 x 92 cm
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III okładka, Poz. 297 – Władysław Marcinkowski (1859 Mieszków – 1947 Poznań), Święty Hubert, 1899 r.
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Alfred Wierusz-Kowalski (1849 Suwałki – 1915 Monachium), Sanna
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