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AUKCJA VARIA (32)



13 LISTOPADA 2019, GODZ. 19.00
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 2 października 2019 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15

tel. 22 828 96 98 

warszawa@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

16 PAŹDZIERNIKA 2019 (ŚRODA), godz. 19.00

AUKCJA VARIA (32)
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1
Dariusz Szybiński
(1955 Warszawa – 2008)

Krakowskie Przedmieście 
od kolumny Zygmunta, 
ok. 1990 r., wg. Bernardo 
Bellottiego zw. Canaletto

olej, płótno, 150 × 200 cm,  
sygn. p.d.: Dariusz Szybiński

Seria dwudziestu dwóch widoków Warszawy 
i okolic i obraz „Elekcja” z Przedpokoju Sena-
torskiego zwanego Salą Canaletta w Zamku 
Królewskim w Warszawie, powstała w latach 
1767–1780 na zamówienie króla Stanisła-
wa Augsta Poniatowskiego.

Szybiński wykonał w latach 1990-tych 5 ko-
pii obrazów Canaletta z Zamku Królewskiego 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 37 500 zł •
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2
Malarz Nieokreślony
(Francja lub Czechy, XVIII w.)

Dziewczyna karmiąca wróbelka

olej, płótno, 52 × 43,5 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł
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3
August Albert Zimmermann
(1808–1888)

Pejzaż alpejski

olej, płótno dublowane, 74,5 × 101 cm, 
sygn. p.d.: Albert Zimmermann

cena wywoławcza: 20 000 zł
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4
Zygmunt Papieski
(1852 Kraków – 1927 tamże)

Matka z córką

olej, płótno, 116 × 83 cm,  
sygn. p.d.: Z.Papieski

cena wywoławcza: 10 000 zł
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6
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Pejzaż z kapliczką, 1920 r.

olej, płyta malarska, 22 × 33 cm w świe-
tle oprawy, opisany, sygn. i dat. p.d.: NA 
PAMIĄTKĘ HISTORII NEAPOLITAŃSKICH/
BR. RYCHTER-JANOWSKA.1920

cena wywoławcza: 7 600 zł •

5
Franciszek Szwoch
(1883 Płońsk – 1949? Gdańsk)

Alkoholik

olej, płótno naklejone na tekturę, 
42 × 32 cm, na odwrocie pięć nalepek 
wystawowych z opisem pracy (z tytułem 
Alkoholik), z lat: 1912, 1921 (TZSP 
w Warszawie), 1922, 1928 (TZSP 
w Warszawie), bez daty (Komitet Wystaw 
Okrężnych)

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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7
Bronisława 
Rychter-
Janowska
(1868 Kraków – 
1953 tamże)

Willa D’este 
w Tivoli

ołówek, papier, 
14 × 18 cm,  
sygn. l.d.: RYCHTER-
-JANOWSKA./VILLA 
D’ESTE – TIVOLI

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

8
Konstanty Brandel
(1880 Warszawa – 1970 Paryż)

Andromeda

akwaforta, papier, 12 × 9 cm (zadruk), 
sygn. na płycie l.d.: Brandel

cena wywoławcza: 300 zł •

9
Eugeniusz Dzierzencki
(1905 Warszawa – 1990 Sopot)

Widok z tarasu na Capri

olej, tektura, 34 × 47,5 cm,  
sygn. p.d.: E. Dzierzencki/Capri

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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11
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Pejzaż, 1919 r.

olej, płótno, 55 × 66 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 19/Terlikowski

cena wywoławcza: 30 000 zł •

10
Henk van Leeuwen
(1890–1972)

Corte Citadelle na Korsyce

olej, płótno, 61 × 71 cm,  
sygn. p.d.: Henk Leeuwen van

cena wywoławcza: 3 500 zł
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13
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Święty Sebastian, 1964 r.

olej, tektura, 28 × 30 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wlastimil/Hofman/1964, 
opisany na odwrocie: Św. Sebastian

cena wywoławcza: 7 000 zł •

12
Stanisław Bagieński
(1876 Warszawa – 1948 tamże)

Na marach, 1907 r.

ołówek, pastel, papier, 62 × 74 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: S Bagieński/1907

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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14
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Pożegnanie, 1925 r.

olej, płótno, 56 × 78 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak 1925

cena wywoławcza: 16 000 zł •
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15
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Astry w wazonie

olej, płyta, 49 × 34 cm,  
sygn. p.d.: WWeiss

cena wywoławcza: 30 000 zł •
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18
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Mieczyki w dzbanie, 1912 r.

olej, płótno, 95 × 66 cm,  
sygn. i dat. p.d.: TGrott/1912,  
na odwrocie opisany: Teodor Grott/Kraków 
1912./„Gladjlolusy”

cena wywoławcza: 5 000 zł •

16
Henryk Piątkowski
(1853–1932)

Kobieta w kimonie

olej, deska, 16 × 12 cm,  
sygn. p.g.: H.PIĄTKOWSKI

cena wywoławcza: 2 500 zł

17
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Panorama Krakowa, 1919 r.

olej, tektura, 27 × 35 cm, sygn. i dat. 
p.d.: KRAKÓW/ST.CZAJKOWSKI/1919

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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19
Eugeniusz Urbański-Nieczuja
(1877–1955)

Dama w alei parkowej, 1922 r.

olej, tektura, 51,5 × 63,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: E. Nieczuja-Urbański/22

cena wywoławcza: 12 000 zł
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20
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Ex libris IOANNIS. B. STETSON

miedzioryt, papier, 10 × 7 cm,  
sygn l.d.: JM oraz p.d. ołówkiem pod 
płytą: Józef Mehoffer

cena wywoławcza: 1 000 zł •

21
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Krucyfiks Królowej Jadwigi 
na Wawelu

litografia barwna, papier, 59,5 × 43 cm 
w świetle passe-partout, sygn. na płycie 
p.d.: Lwyczół, opisany pod oprawą: RYS. 
NA KAMIENIU LEON WYCZÓŁKOWSKI, 
ODBITO W LITOGRAFJI JANA COTTY

cena wywoławcza: 1 500 zł

22
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Szkic do witraża, 1899 r.

ołówek, papier, 15,5 × 20 cm  
w świetle passe-partout,  
dat. p.d.: 2 grudnia 1899

cena wywoławcza: 5 500 zł •
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24
Władysław Rutkowski-Bończa
(1842 Twierdza Modlin k. Nowego 
Dworu Mazowieckiego – 1905 Staroźreby 
k. Płocka)

Przed chatą, k. XIX w.

olej, płótno, 29 × 29 cm,  
sygn. p.d.: W. Bończa

cena wywoławcza: 3 500 zł

23
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Leśna droga

olej, płółtno, 46 × 62 cm,  
sygn. l.d.: W. KORECKI

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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25
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Modelka w pracowni, 1930 r.

olej, tektura, 72 × 93 cm,  
sygn. i dat. l.d.: ALFRED TERLECKI. 
1930

cena wywoławcza: 19 000 zł •
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27
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, płyta, 34,5 × 49,5 cm,  
sygn. p.d.: a. Karpiński

cena wywoławcza: 14 500 zł •

26
Zofia Albinowska
(1886–1971)

Róże

olej, płótno, 35 × 50 cm,  
sygn. l.d.: ZofiaAlbinowska

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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29
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż zimowy z chatami

olej, płótno, 50 × 60 cm,  
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 7 000 zł •

28
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Melodia stepu

olej, płyta, 50 × 38 cm,  
sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 12 000 zł
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30
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Szewczyk

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

cena wywoławcza: 1 800 zł •

31
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Młynarz

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
33 × 24 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł •

32
Antoni Uniechowski

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

W pracowni krawieckiej

tusz, papier, 40,5 × 28,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn.  

monogramem wiązanym p.d.: AU

cena wywoławcza: 1 800 zł •

33
Antoni 

Uniechowski
(1903 Wilno – 

1976 Warszawa)

Piekarze

tusz, papier, 
28 × 40,5 cm 

w świetle passe-par-
tout, sygn. mono-

gramem wiązanym 
p.d..: AU

cena wywoławcza: 
1 500 zł •
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36
MN – w typie Leona Lewkowicza
(XX w.)

Chłopiec z pejsami, 1921 r.

olej, płótno, 46 × 30 cm, sygn. i dat. 
p.d.: nieczytelnie/1921

cena wywoławcza: 3 800 zł

34
Stanisław Prauss
(1903–1997)

Kościół 
reformatów 
w Kazimierzu 
nad Wisłą

akwarela, papier, 
44 × 61 cm, sygn. 
l.d.: Stanisław 
Prauss

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

35
Władysław Kurpiel
(1910–1983)

Kościół barokowy

akwarela, papier, 24 × 19 cm,  
sygn. p.d.: Wkurpiel

cena wywoławcza: 500 zł •
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37
Wacław 
Waśkowski
(1904–1975)

Bukowina 
Tatrzańska,  
1953 r.

akwarela, papier, 
23 × 34 cm w świe-
tle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: 
Panu mec. … 
w upominku …/
WWaśkowski 
Bukowina Tatrzań-
ska/1953

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

38
Władysław 
Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Wioska 
u podnóża gór

akwarela, papier, 
36,5 × 54 cm,  
sygn. p.d.: wSerafin

cena wywoławcza: 
2 200 zł •

39
Franciszek 

Wójcik
(1903 Wojciechowo 

– 1984 Zakopane)

Morskie oko

olej, płótno, 
54 × 62 cm, sygn. 

p.d.: FW, na odwro-
cie potwierdzenie 

autentyczności 
podpisane przez 
wnuczkę artysty.

cena wywoławcza: 
4 000 zł •

40
Józef Fara

(1908–1973)

Z Hali 
Gąsienicowej, 

1960 r.

olej, tektura, 
66 × 46 cm, 

sygn. i dat. l.d.: 
Jfara/1960

cena wywoławcza: 
2 800 zł •
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42
Stanisław Grzyms

(I poł. XX w.)

Portret kobiecy

pastel, papier, 62 × 48 cm,  
sygn. l.d.: Grzyms

cena wywoławcza: 1 800 zł

43
Stanisław Bagieński

(1876 Warszawa – 1948 tamże)

Ścieżka przez las

olej, tektura, 17 × 21,5 cm,  
sygn. p.d.: StB

cena wywoławcza: 1 800 zł •

41
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Góral na hali

olej, płótno naklejone na tekturę, 
34 × 48 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 8 000 zł



4746 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (32) | MALARSTWO

46
Karl Mohr
(1922–2013)

Polowanie par force

olej, płótno, 80 × 70 cm,  
sygn. p.d.: K. Mohr

cena wywoławcza: 3 500 zł

44
Jerzy 
Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 
1974 Kraków)

Po polowaniu na 
dzika

olej, płótno, 
46 × 60 cm, 
sygn. p.d.: Jerzy 
Potrzebowski

cena wywoławcza: 
3 200 zł •

45
Stanisław 
Kamocki
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Sanie

kredka, papier, 
12 × 20 cm,  
sygn. p.d.  
nieczytelnie 15

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
750 zł
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47
Marian Mokwa
(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Łódź na brzegu, 
1932 r.

akwarela, papier, 
16 × 23 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 
Mokwa/1932

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

48
Tadeusz Dobrowolski
(1899 Nowy Sącz – 1948 Kraków)

Bałtyk w Gdyni, 1922 r.

olej, płyta, 35 × 26 cm,  
sygn. i dat. p.d.: T.D 22

cena wywoławcza: 1 500 zł •

49
Anton de Brade

(1887–1973)

Rybaczki

olej, płyta, 56,5 × 45 cm,  
sygn. p.d.: A. Brade

cena wywoławcza: 2 800 zł •

50
Władysław Szulc

(I poł. XX w.)

Gdańsk, 1924 r.

olej, tektura, 
18 × 24 cm 

w świetle passe-par-
tout, sygn. i dat. l.d.: 

Gdańsk IX-1924 
Władysław/Szulc

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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51
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Rybacy ciągnący sieci

olej, tektura, 54 × 78 cm,  
sygn. l.d.: F.M. Wygrzywalski senior

cena wywoławcza: 19 000 zł
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52
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż z łódkami

olej, płótno, 68 × 100 cm,  
sygn. l.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 10 000 zł •
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55
Bruno Bielefeld
(1879 Blumenau – 1973 Berlin)

Mewy nad wzburzonym 
Bałtykiem – Ostsee

olej, płótno, 70 × 100 cm,  
sygn. l.d.: Bruno Bielefeld, opisany na 
odwrocie: Bruno Bielefeld/Ostsee

cena wywoławcza: 3 500 zł

53
Mieczysław 
Filipkiewicz
(1891 Kraków – 
1951)

Morze

akwarela, papier, 
17 × 25 cm w świe-
tle passe-partout, 
sygn. p.d.: Mieczy-
sław Filipkiewicz

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

54
Józef Brach
(I poł. XX w.)

Nokturn Bałtycki

akwarela, gwasz, papier, 35 × 25 cm, 
sygn. p.d.: J. Brach

cena wywoławcza: 1 500 zł 
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56
Władysław Jan 
Pochwalski
(1861 Kraków – 
1924 tamże)

Pejzaż

akwarela, papier, 
12,5 × 21,5 cm 
w świetle passe-
-partout

Pochodzenie:  
kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
1 000 zł

57
Władysław Jan 
Pochwalski
(1861 Kraków – 
1924 tamże)

Drzewa na 
skarpie

akwarela, papier, 
15 × 23 cm w świe-
tle passe-partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
1 000 zł

58
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 

Podolski – 
1980 Milanówek 

k. Warszawy)

Pejzaż leśny

olej, płótno 
naklejone na tekturę, 
34 × 48 cm w świe-

tle oprawy, p.d.: 
WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 
3 800 zł •

59
Stanisław 

Gibiński
(1882 Rzeszów – 

1971 Katowice)

Nagonka przed 
polowaniem

akwarela, papier, 
33,5 × 47,5 cm 
w świetle passe-

-partout, sygn. l.d.: 
S. Gibiński

cena wywoławcza: 
3 000 zł •
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60
Anthony Waller
(ur. 1932 r.)

Pejzaż 
z wrzosami

olej, płótno, 
40 × 50,5 cm,  
sygn. p.d.: A.Waller

cena wywoławcza: 
1 200 zł

61
Stanisław Bohusz-
-Siestrzeńcewicz
(1869 Wilno – 
1927 Warszawa)

W drodze na 
targ, 1903 r.

litografia, papier, 
25 × 35 cm  
w świetle oprawy, 
sygn. na kamieniu 
l.d.: Siestrzeńce-
wicz/903

cena wywoławcza: 
500 zł

62
Zygmunt 

Kaczówka
(1915–1996)

Tabor cygański

olej, płótno, 
50 × 73 cm,  

sygn. p.d.:  
Z.Kaczówka

cena wywoławcza: 
4 500 zł •

63
Stanisław Bohusz-
-Siestrzeńcewicz

(1869 Wilno – 
1927 Warszawa)

Targ koński

litografia, papier, 
25 × 35 cm  

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

na płycie Siestrzeńce-
wicz/Wilno

cena wywoławcza: 
500 zł
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64
Ryszard 
Radwański
(1873–1948)

Stogi siana 
na polu, przed 
1921 r.

olej, tektura, 
13 × 19,8 cm, 
sygn. p.d.:  
R.Radwański

cena wywoławcza: 
700 zł •

65
Michał Sworzeń
(1896–1969)

Zakola rzeki

olej, tektura, 
21 × 26,5 cm,  
sygn. l.d.: 
M.Sworzeń

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

66
Wawrzyniec 

Chorembalski
(1888 Zawichost – 1965 

Warszawa)

U wodopoju, 1958 r.

olej, płótno, 54 × 54 cm, 
sygn. i dat. p.d.: W.Chorem-

balski/1958, na odrocie frag-
ment naklejki wystawowej

cena wywoławcza:  
2 500 zł •

67
Serena-Katherine 

Dandridge
(1878–1956)

Krowy na pastwisku, 
1939 r.

pastel, papier,  
20,5 × 25 cm  

w świetle oprawy, opisany 
na odwrocie: Dandridge oraz 
nalepka wystawowa 1939 r.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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69
Mateusz Ludwik 
Hajdukiewicz
(1886–?)

Na pustyni

olej, tektura, 
34 × 49 cm,  
sygn. p.d.: 
słaboczytelnie

cena wywoławcza: 
1 200 zł

68
Wiktor Poraj-Chlebowski
(1877–1943)

Scena rodzajowa, 1930 r.

olej, deska, 32,5 × 24,5 cm,  
sygn. l.d.: Poraj-Chlebowski

cena wywoławcza: 2 500 zł

70
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Modlący się Arabowie

olej, sklejka, 33 × 49 cm,  
sygn. p.d.: Wygrzywalski senior

cena wywoławcza: 3 500 zł

71
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Portret Libańczyka, 1955 r.

akwarela, papier, 25 × 24,5 cm, sygn. 
i dat. p.d.: maja berezowska 1955

cena wywoławcza: 3 000 zł
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72
MN
(XIX w.)

Lis w pułapce

olej, blacha cynko-
wa, 22 × 32,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.:  
W. Siegler/1881

cena wywoławcza: 
1 000 zł

73
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa – 1975 w Walnut 
Creek)

Ilustracja do baśni

drzeworyt, papier, 14 × 9 cm,  
sygn. na płycie l.g.: MS

cena wywoławcza: 200 zł •

74
Wilhelm Kühling
(1823–1888)

Jeleń przy wodospadzie

olej, płótno, 60 × 47,5 cm,  
sygn. słaboczytelnie l.d.: Kühling

cena wywoławcza: 2 000 zł
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75
Marian Adamczyk
(ur. 1938 r. Karczmiska)

Portret Fryderyka Chopina, 
wg Eugène Delacroix, 1989 r.

pastel, papier, 52 × 33,5 cm, sygn. i dat. 
p.d.: m.Adam/24 XII 89/z Delacriox

cena wywoławcza: 2 000 zł

76
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Uliczka w Dijon z psem

akwaforta, papier, 17,5 × 11 cm, 
38 × 29,7 arkusz, opisany l.d.: JÓZEF 
PANKIEWICZ, STRASZE IN DINAN, 
ORIGINALRADIERUNG, p.d.: VERLAG 
DER GESELLSCHAFT FUR VERVIELFALTI-
GENDE KUNST, WIEN.

cena wywoławcza: 1 200 zł

77
Napoleon Orda

(1807–1883)

Żelazowa Wola

litografia, papier, 
19,1 × 28,5 cm, 

arkusz: 
31,6 × 45,1 cm, 

sygn. pod płytą 
l.d.: ”Rys: z natury 
Napoleon Orda.”, 

p.d.: „Lit. w Lit: 
M. Fajansa w War-

szawie.”

cena wywoławcza: 
500 zł

78
Franciszek 
Sunderland
(1 poł. XX w.)

Żuraw gdański

akwarela, papier, 
19 × 21 cm, sygn. 
l.d.: FRANCISZEK 

SUNDERLAND

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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79
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

W ogrodzie

kredka, ołówek, papier, 15 × 19 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 200 zł

80
Wiktor Zin
(1925–2007)

Architektura 
średniowieczna

tusz, papier, 
29 × 36 cm,  
sygn. p.d.: WZinn

cena wywoławcza: 
800 zł •

81
Janina Nowotnowa
(1883 Tarnów – 1963 Kraków)

Nasturcje

olej, tektura, 49,5 × 69 cm, 
sygn. p. d.: Janina Nowotnowa

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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82
MN
(XIX w.)

Wyścig Atalanty 
z Hippomenesem,  
wg Guido Reniego (1575–1642)

olej, płótno, 41 × 52 cm,  
sygn. l.d.: Errico Crapponi/Reni

cena wywoławcza: 5 500 zł

83
Z. Węgliński
(XX w.)

Widok na Rynek 
Starego Miasta 
w Warszawie

akwarela, papier, 
34 × 48,5 cm 
w świetle 
oprawy, sygn. l.d.: 
ZWęgliński

cena wywoławcza: 
500 zł

84
Jan Mucharski

(1900–1981)

Warszawa, 
ul. Długa, Kościół 

Garnizonowy, 
1967 r.

akwarela, papier, 
33 × 48 cm, sygn. 

p.d.: Jan Mucharski 
67/ul. Długa, opisa-

ny l.d.: Warszawa, 
ul. Długa, Kościół 

Garnizonowy

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

85
Czelli

(pocz. XXw.)

Tryptyk warszawski

akwarela, papier, 2 × 12 × 7,5 cm, 12 × 13,3 cm, 
sygn. środkowa część p.d.: Czelli

cena wywoławcza: 500 zł
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87
Magdalena 
Spasowicz
(ur. 1927 r.)

Pejzaż miejski

olej, akryl, papier, 
30,5 × 39 cm, sygn. 

p.d.: M. Spasowicz

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

88
Magdalena 
Spasowicz
(ur. 1927 r.)

Pejzaż miejski 
zimą, 1976 r.

olej, akryl, papier, 
38 × 50 cm,  

sygn. i dat. p.d.: 
MSpasowicz/76

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

86
Wojciech Kosowski
(1933–1999)

Plac zamkowy

olej, płótno, 23,5 × 29,3 cm,  
sygn. p.d.: Kosowski

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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89
Stanisław Jakubowski
(1885–1964)

Cztery drzeworyty z Teki Bogowie 
Słowian, 1933 r.

drzeworyt, bibuła, 13, 5 × 13,5 cm, 
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.:  
St Jakubowski

cena wywoławcza: 800 zł

90
Zygmunt Padowicz
(ur. 1924 r.)

Zbiór trzech ilustracji do 
„Dziadów”

1. Godło „Upiór”, „Dziady”, część II, 
piórko, papier, 16 × 14,3 cm w świetle 
passe-partout
2. Godło „Upiór”, Dziady, część III-
-scena VIII, piórko, papier, 16 × 14,3 cm 
w świetle passe-partou
3. Godlo „Upiór”, Dziady część IV, piórko, 
papier, 16 × 14,3 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 900 zł

91
Zygmunt Padowicz
(ur. 1924 r.)

Zbiór trzech ilustracji do ballad

1. Godło upiór, Ballada Ucieczka, piórko, 
papier, 21 × 16 cm w świetle passe-
-partout, opisana na odwrocie
2. Godło upiór, Ballada „Pani Twardow-
ska”, piórko, papier, 21 × 16,2 cm 
w świetle passe-partout, opisana na 
odwrocie
3. Godło Upiór, Ballada „Powrót Taty", 
piórko, papier, 21 × 16 cm w świetle 
passe-partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 900 zł
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93
Jerzy Znamierowski
(1948–1999)

Nokturn, 1998 r

pastel olejny, papier, 
17 × 12 cm, sygn. p.d.: 
JZnamierowski 98

cena wywoławcza: 250 zł •

92
Jerzy Znamierowski

(1948–1999)

Wschód, 1996 r.

pastel olejny, papier, 16,5 × 12 cm,  
sygn. i dat. l.d.: JZnamierowski 96

cena wywoławcza: 250 zł •

94
Jerzy Znamierowski

(1948–1999)

Zachód, 1997 r.

pastel olejny, papier, 17,5 × 12,5 cm, 
niesygnowany, opisany na odwrocie: 

„Zachód” pastelolejny/Jerzy 
Znamierowski 1997 r.

cena wywoławcza: 250 zł •

95
Rajmund Pietkiewicz
(1920–2013)

Noc Świętojańska, 1978 r.

olej, płótno, 70 × 73 cm,  
sygn. śr.d.: Rajmund Pietkiewicz  
oraz na odwrocie: Rajmund Pietkiewicz/
Noc Świętojańska/olej 78/70x73

cena wywoławcza: 4 800 zł •
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96
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Martwa natura z kwiatami 
w hołdzie Barbarze 
Radziwiłównie

akwarela, papier, 26 × 50 cm,  
sygn. l.d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 3 800 zł

97
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Róże w wazonie, 1966 r.

ołówek, akwarela, papier, 61 × 43 cm, 
sygn. i dat. l.d.: majaberezowska 66

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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100
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Lektura

olej, płyta, 55,5 × 45 cm,  
sygn. p.d.: Peske.

cena wywoławcza: 18 000 zł •

98
Janina Sussle-
Muszkietowa
(1903–1956)

Trzy damy

olej, tektura, 
32,5 × 38 cm,  
sygn. p.d.:  
J.Muszkietowa

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

99
Artysta 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Pejzaż 
z drzewem

olej, płótno, 
26 × 33 cm,  
sygn. l.d.: M. Boulat

cena wywoławcza: 
2 400 zł
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102
Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Matka z dziećmi na spacerze

olej, płyta, 50 × 48 cm w świetle ramy, 
sygn. p.d.: Aberdam oraz na odwrocie: 
Aberdam

cena wywoławcza: 8 000 zł •

101
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Dziewczynka w kapeluszu, 
1936 r.

tech. mieszana, papier, 62 × 38 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: landau, dat l.d.: 36

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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105
Jadwiga Czarnecka-Lewakowska
(1890–1972)

Martwa natura, 1953 r.

olej, płótno, 73 × 61 cm, sygn. i dat. 
śr. d.: J. Czarnecka/1953, opisany na 
krośnie: „Kwiaty” olej na płótnie 73 × 61 
J. Czrnecka-Lewakowska/Warszawa 33 
Francuska 22 m 6 oraz naklejona nalepka 
CBWA z tytyłem i nazwiskiem artystki

cena wywoławcza: 4 000 zł •

103
MN
(XX w.)

Żółte chryzantemy

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

cena wywoławcza: 1 000 zł

104
R. Adgamow
(ur. 1951 r.)

Park 
Skaryszewski, 
1998 r.

olej, płótno, 
38 × 45,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: 
Adgamow 98

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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106
Marian Adamczyk
(ur. 1938 r. Karczmiska)

Tancerki, wg Edgara Degas

pastel, papier, 38,5 × 48,5 cm,  
sygn. p.g.: m.Adam/wg E.Degas

cena wywoławcza: 2 000 zł

107
Krzysztof Kręciasz

(ur. 1957 r.)

Nad rzeką, 1990 r.

olej, płyta, 58 × 73 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Kręciasz 90

cena wywoławcza: 1 200 zł •

108
Marian Michalik
(1947–1997)

Pejzaż, 1992 r.

pastel, papier, 42 × 65,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: M. Michalik 92

cena wywoławcza: 3 500 zł
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109
Roman Zakrzewski
(ur. 1955 r.)

Kobieta na tle okna, 1998 r.

olej, płótno, 92 × 65 cm, sygn. i dat. 
p.d.: R-Z/98, opisany na odwrocie: 
-R.ZAKRZEWSKI/1998 – OLEJ –

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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109
Roman Zakrzewski
(ur. 1955 r.)

Kobieta na tle okna, 1998 r.

olej, płótno, 92 × 65 cm, sygn. i dat. 
p.d.: R-Z/98, opisany na odwrocie: 
-R.ZAKRZEWSKI/1998 – OLEJ –

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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112
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur Seine)

Pejzaż zimowy

olej, papier, 35,5 × 48 cm,  
sygn. p.d.: B.Poustochkine

cena wywoławcza: 3 000 zł

110
Emile Lammers
(1914–1990)

Pejzaż leśny 
z kapliczką

olej, płótno,  
60 × 90 cm,  
sygn. l.d.: Emile 
Lammers

cena wywoławcza: 
1 200 zł

111
Włodzimierz 
Rutkowski
(1915–1992)

Kwitnące 
jabłonie

olej, płótno,  
52 × 61 cm,  
sygn. l.d.:  
W. Rutkowski/
Śliwnica

cena wywoławcza: 
1 800 zł •
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113
Katarzyna 
Librowicz
(1912 Warszawa – 
1991 Paryż)

Pejzaż

olej, tektura, 
56 × 71 cm,  
sygn. p.d.:  
K.Librowicz

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

114
Marian 
Adamczyk
(ur. 1938 r. 
Karczmiska)

Katedra 
w Pińsku

pastel, papier, 
30 × 39,5 cm, 
sygn. p.d.: M.Adam, 
na odwrocie naklejka 
autorska z tytułem 
pracy

cena wywoławcza: 
1 800 zł

115
Katarzyna 
Librowicz

(1912 Warszawa – 
1991 Paryż)

Mały gitarzysta

olej, płótno, 
47 × 61 cm,  

sygn. l.d.:  
K.Librowicz

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

116
Ałła Laskowska

(1920–2000)

Dachy miasta

olej, płótno, 
60,5 × 80 cm, 

na odwrocie opis 
dotyczący własności, 

flamastrem.

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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117
Paul van Suetendael
(1890–1986)

Martwa natura

olej, płótno, 57,5 × 77,5 cm, 
sygn. p.d.: Suetendael

cena wywoławcza: 800 zł

118
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Róże kremowe, 1974 r.

olej, tektura, 40 × 30 cm, 
sygn. p.d.: Z.Przebindowski, 
na odwrocie naklejka autorska: 
Zdzisław Przebindowski/Róże 
kremowe/olej 40 × 30 cm, oraz 
dopisek autorski z numerem 
pracy i datą: 47.74

cena wywoławcza: 2 400 zł

119
Władysław Kurpiel

(1910–1983)

Pejzaż

olej, karton naklejony na płytę, 
22 × 28,5 cm w świetle oprawy,  

sygn. p.d.: Kurpiel Wł

cena wywoławcza: 900 zł •

120
Władysław Kurpiel

(1910–1983)

Pejzaż z domkami

olej, tektura naklejona na płytę, 
35 × 25 cm w świetle passe-partout, 

sygn. p.d.: Kurpiel Wł

cena wywoławcza: 900 zł
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121
Władysław Kurpiel
(1910–1983)

Martwa natura 
z kwiatami

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

cena wywoławcza: 2 200 zł

122
Zdzisław Głowacki
(1919–1987)

Martwa natura, 1967 r.

olej, płótno, 60 × 48 cm,  
sygn. l.g.: zgłowacki 67

cena wywoławcza: 2 500 zł •

123
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Brzozówka, 2008 r.

olej, plótno, 27 × 32 cm, sygn., dat. 
i opisany p.d.: BRZOZÓWKA, E. DWUR-
NIK. 2008
opisany na odwrocie: 2008/E.DWURNIK/
BRZOZÓWKA/NR: XXIII-252/3991

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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124
Iwan Kulik
(ur. 1959 
Leszczówka/Ukraina)

Folwark 
zwierzęcy, 
2004 r.

gwasz, papier, 
70 × 100 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 
Iwan Kulik/2004

cena wywoławcza: 
2 500 zł

125
Zygmunt 
Padowicz
(ur. 1924 r.)

Don Kichot 
i Sancho Pansa

tusz lawowany, pa-
pier, 12 × 20,2 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty

cena wywoławcza: 
300 zł

126
Jerzy Zabłocki
(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Ptak

olej, płótno, 70 × 60 cm,  
sygn. p.d.: ZABŁOCKI

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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128
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Świnoujście, 2007 r.

olej, płótno, 73 × 50 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 2007/E.DWURNIK, 
opisany l.d.: ŚWINOUJŚCIE
opisany na odwrocie: 2007/E.DWURNIK/
ŚWINOUJŚCIE/NR: IX – 1381/3811

cena wywoławcza: 15 000 zł •

127
Rafał Kowalski
(ur. 1954 r.)

Miasteczko, 2008 r.

olej, płótno, 100 × 120 cm,  
sygn.p.d.: Rafał Kowalski, opisany na 
odwrocie: RAFAŁ KOWALSKI/MIASTECZ-
KO/GDAŃSK 2008/100 X 120/No. 1123

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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129
Teofil Ociepka
(1891 Janów Śląski – 1978 Bydgoszcz)

Strażnik ogrodu, 1975 r.

olej, płótno, 46 × 60 cm,  
sygn. i dat. p.d.: T.Ociepka/1975

cena wywoławcza: 18 000 zł •
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130
Tadeusz Babicz
(1926–1974)

Tryptyk, 1971 r.

technika własna, olej, płótno, 
3 × 100 × 75 cm, sygn. p.d.: Babicz 71

cena wywoławcza: 25 000 zł •



107106 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (32) | MALARSTWO

131
Jerzy Zabłocki
(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Martwa natura, 1963 r.

olej, płótno, 62 × 50 cm,  
sygn. i dat. p.d.: JZ 63

cena wywoławcza: 1 500 zł •

132
Arika Madeyska

(1920 Warszawa – 2004 Paryż)

Portret kobiety / Martwa natura

olej, płótno, 40 × 30 cm,  
praca dwustronna

cena wywoławcza: 2 800 zł •

133
Arika Madeyska

(1920 Warszawa – 2004 Paryż)

Pejzaż miejski

olej, dykta, 35 × 44 cm,  
sygn.  p. g.: MADEYSKA

cena wywoławcza: 3 200 zł •
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134
Sylwester Broniarek
(ur. 1946 r.)

Grzeszki skrywam w cieniu, 
1980 r.

olej, tektura, 30 × 38,5 cm,  
sygn., dat. i opisany na odwrocie: 
SYLWESTER / BRONIAREK / GRZESZKI 
SKRYWAM W CIENIU / luty 80

cena wywoławcza: 2 000 zł •

135
Maria Dawska

(1909 Tłumacz k. Stanisławowa – 
1993 Warszawa)

Porwanie, 1979 r.

olej, plótno, 59 × 48 cm,  
sygn. p. d.: Maria Dawska

cena wywoławcza: 1 800 zł •

136
Stanisław Dawski

(1905–1990)

Z cyklu Żywioły, lata 80. XX w.

akryl, płyta, 26 × 20 cm,  
sygn. p.d.: Dawski

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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137
Urszula Ruhnke-Duszeńko
(1922–2014)

Bez tytułu, 1986 r.

olej, płótno, 67 × 55 cm,  
sygn. i dat. p.d.: U. Ruhnke 1986

cena wywoławcza: 2 500 zł

138
Urszula Ruhnke-Duszeńko
(1922–2014)

Bez tytułu, 1986 r.

olej, płótno, 67 × 55 cm,  
sygn. i dat. l.d.: U. Ruhnke 1986 r.

cena wywoławcza: 2 500 zł

139
Konstanty Gorbatowski
(1914 Wilno –1984 Gdańsk)

Bez tytułu, 1963 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm,  
sygn. i dat.: 1963/K. Gorbatowski

cena wywoławcza: 3 000 zł
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140
Szymon Urbański
(ur. 1963 r.)

Czerwona kurwa, 1988 r.

olej, płótno, 46 × 38 cm
sygnowany i datowany na odwrocie: 
Czerwona kurwa |Szymon Urbański |88’

cena wywoławcza: 7 000 zł •

141
Szymon Urbański
(ur. 1963 r.)

Budda, 1989 r.

olej, płótno, 50 × 30 cm, sygn. na odwro-
cie: SZYMON URBAŃSKI/BUDDA 89

cena wywoławcza: 7 000 zł •

142
Szymon Urbański

(ur. 1963 r.)

Matka Boska, 1988 r.

olej/płótno, 46 × 46 cm
sygnowany i datowany na odwrocie: 

Matka boska |Szymon Urbański |88’

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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143
Katarzyna Karpowicz
(ur. 1985)

Cukiernia, 2013 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm, sygn. i dat. l.d.: 
Kat. Karpowicz 13, opisany na odwrocie: 
Katarzyna/Karpowicz/Cukiernia/olej/
płótno/2013/65 × 81

cena wywoławcza: 8 500 zł •

144
Renata Godlewska
(ur. 1953)

Mewy

olej, płótno, 115 × 135 cm, sygn. l. g.: 
monogramem RG, opisany na odwrocie: 
RENATA GODLEWSKA |„Mewy” OLEJ 
135 × 115

cena wywoławcza: 8 500 zł •
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146
Zofia Błażko

(ur. 1986)

Zielony, 2011 

olej, płótno, 200 × 120 cm
Wystawiany:

2011 – wystawa indywidual-
na, klub „Sfinks”, Sopot

2013 – „Halucynacje 
pamięci”, Ośrodek Działań 

Artystycznych, Piotrków 
Trybunalski

2016 – wystawa indywi-
dualna, Teatr Witkacego, 

Zakopane

cena wywoławcza:  
6 000 zł •

145
Zofia Błażko
(ur. 1986)

Agnieszka

olej, płótno, 200 × 120 cm,  
sygn. p.d.: Z.B.

Wystawiany:
2011 – wystawa indywidual-
na, klub „Sfinks”, Sopot
2013 – „Halucynacje 
pamięci”, Ośrodek Działań 
Artystycznych, Piotrków 
Trybunalski
2016 – wystawa indywidual-
na, Teatr Witkacego, Zakopane

cena wywoławcza: 7 500 zł •
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147
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portrety i maski

litografie, papier, 33 × 26 cm (wymiar teki), 32 portrety, egzemplarz 
46/100 wydawnictwo DE SIKKEL-ANTWERPEN, 1937 r.

1. Camille Huysmans, 2. Baron G. Holvoet, 3. Emile Vandervelde, 
4. C. Jussiant, 5. Jules Destree, 6. Frans Van Cauwelaert, 7. Vrouwenma-
sker, 8. A. Martougin, 9. Hendrik de Man, 10. G. Sap, 11. P. H. Spaak, 
12. J. Opsomer, 13. L. Pierard, 14. F. van Isacker, 15. Zofja Nalkowska, 
16. F. V. Toussaint van Boelaere, 17. Willem Eekelers, 18. S. E. Thadee 
Jackowski, 19. Baron H. Baltia, 20. H. van de Meulebroecke, 
21. Vrouwenmasker, 22. Maurits Sabbe, 23. Hubert Colleye, 24. Numa 
Torczyner, 25. Sander Pierron, 26. Droom, 27. Franz Hellens, 
28. B. Tokkie, 29. S. E. A. Muhlstein, 30. Emile Sauer, 31. Pertinax, 
32. Vrouwenmasker

cena wywoławcza: 4 000 zł
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148
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer) 

L'epopee bohemienne. Kisling.  
Aux depens d`un amateur, Paris 1959.

Heron de VILLEFOSSE, Mojżesz Kisling  
Wyd. Bernard Klein ze wstępem Jeana Giono, z ilustracjami  
Mojżesza Kislinga i litografią Amadeo Modiglianiego.
Egzemplarz numerowany 81 z nakładu liczącego 230 egzemplarzy, 
papier czerpany, 148 stron, 12 barwnych ilustracji światłodrukowych  
(le gravure en couleurs) według M. Kislinga. 

cena wywoławcza: 12 000 zł

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

L'epopee bohemienne. Kisling. 
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149
Zdzisław Czermański
(1896–1970)

Józef Piłsudski w 13 planszach, 1935 r.

teka 13 plansz przedstawiających Marszałka w sytuacjach służ-
bowych i prywatnych, 49 × 34 cm, wydawnicza teka kartonowa, 
plansze sygnowane na płycie, niektóre datowane: 35. Zakłady 
Introligatorskie Bolesława Zjawińskiego w Warszawie.

cena wywoławcza: 1 200 zł
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150
Stanisław Raczyński
(1903–1982)

Kraków – teka ośmiu 
drzeworytów

drzeworyt, papier, 18 × 14 cm w świetle 
passe-partout, wszystkie prace sygnowane 
ołówkiem p.d.: St. Raczyński

1. Kaplica Zygmuntowska, 2. Kościół 
Św. Idziego, 3. Wieża Ratuszowa, 
4. Collegium Maius, 5. Kurza Stopka, 
6. Barbakan, 7. Widok na Wawel, 
8. Ołtarz Wita Stwosza

cena wywoławcza: 800 zł
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151
Ikona Bogurodzicy Gorejący 
Krzew
II poł. XIX w.

tempera, złocenie, deska, 30 × 25 cm, 
opisana na górze: „Nieopalimaja Kupina 
Preswiatoj Bogorodzicy”

cena wywoławcza: 3 500 zł

152
Ikona z czterema scenami:  

Matka Boska Życiodajne Źródło, 
Matka Boska  

Nieoczekiwana Radość

tempera, deska, 30 × 24 cm, w polu 
ikony napis: Живоносный преп. Источник 

Богородицы Нечаянная Радость Преп. 

Богородицы. Cztery kwatery: Matka Boska 
Życiodajne Żródło, Matka Boska Nie-

oczekiwana Radość, Ścięcie głowy Jana 
Chrzciciela, Trzej Święci: Św. Męczennik 

Flor, Św. Laur, Św. Męczennica Fotyna 
(Świetlana) Samarytanka

cena wywoławcza: 2 500 zł

153
Miniatura – Napoleon Bonaparte

k. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, sygn. p.b.: N.Dela-
roche, wys. 8 cm, w ramką 15 × 12 cm, 

oprawa drewniana z wkładem z metalu

cena wywoławcza: 900 zł

154
Miniatura – Contessa de Dillieos
k. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, sygn. l.śr.: 
H. Mayo, wys. 8,5 cm, z oprawą 
15,3 × 12,5 cm, oprawa szylkret i imita-
cja kości słoniowej, ramka mosiężna

cena wywoławcza: 1 200 zł

155
Miniatura – Dama w czepku

I poł. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, sygn. p.śr.: BEDEO, 
wys. 6,3 cm, z oprawą 11,5 × 10,3 cm, 
ramka drewniana z wkładem mosiężnym

cena wywoławcza: 1 500 zł
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157
Kolczyki

współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 5,69 g, 2 szt. 
szmaragów łącznie ok. 1,60 ct, 24 szt. 
brylantów łącznie ok. 1,00 ct, I-J/SI-P

cena wywoławcza: 5 000 zł

156
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,74 g, brylant 
w szlifie przejściowym ~2,59 ct, 
M/VS2, 4 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,12 ct, H/SI2

cena wywoławcza: 45 000 zł

158
Pierścionek
poł. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 3,38 g, diament 
ok. 0,35 ct, J-K/VS, diamenty ~0,0075 
ct, perła hodowana

cena wywoławcza: 2 500 zł

159
Broszko – wisior w kształcie gwiazdy
ok. 1880 r.

złoto, pr. ok. 0,580, srebro, pr. ok. 0,800, 
m. 11,61 g, centralny diament ok. 1,40 ct, 
K/SI2 w starym szlifie brylantowym, 42 szt. 
diamentów w starym szlifie brylantowym 
łącznie ok. 3,80 ct, I-N/VS-P, całość łącznie 
ok. 5,20 ct

cena wywoławcza: 30 000 zł
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160
Pierścionek

I poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,39 g, brylant  
w szlifie przejściowym 1,09 ct,  

J/VS1, 2 szt. diamentów łącznie  
ok. 0,30 ct, I/VS

cena wywoławcza: 20 000 zł

161
Pierścionek
I poł. XX w.

złoto, pr. 0,585,srebro, m. 2,38 g, 
diament w starym szlifie brylantowym 
ok. 1,05 ct, 6 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,08 ct, K-L/SI2

cena wywoławcza: 20 000 zł

162
Wisior
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 13,26 g, akwamaryn 
w szlifie szmaragdowym ok. 36 ct, 6 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,07 ct, H/SI

cena wywoławcza: 18 000 zł

163
Pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 4,04 g, zielony beryl 
ok. 1,85 ct, 2 szt. diamentów w szlifie 

szmaragdowym ok. 0,64 ct, G/VVS2

cena wywoławcza: 10 000 zł
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165
Broszka
k. XIX w.

złoto, pr. 0,585, m. 5,70 g, ametyst 
ok. 4,00 ct

cena wywoławcza: 1 200 zł

164
Kolczyki
Autro-Węgry, 1867–1922

złoto, pr. 0,585, m. 1,84 g, 2 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,35 ct, H/VS

cena wywoławcza: 3 500 zł

166
Kolczyki
Austro-Węgry, l. 40. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,84 g, 2 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,40 ct, H/SI

cena wywoławcza: 3 800 zł

169
Pierścionek

poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 1,91 g, 
diament ok. 0,25 ct, J/SI2

cena wywoławcza: 2 200 zł

168
Broszka
I poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 4,29 g, 
szmaragd ok. 0,50 ct, 12 szt. 
rozet diamentowych

cena wywoławcza: 3 000 zł

167
Bransoletka
poł. XIX w.

złoto, pr. ok. 0,585, 
m. 23,30 g, emalia 
niebieska

cena wywoławcza: 8 500 zł
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171
Komplet: kolczyki i wisior
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 7,73 g, 21 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,33 ct, H/SI

cena wywoławcza: 4 500 zł

170
Kolia i kolczyki

współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 14,50 g
pierścionek: 33 szt. diamentów łącznie ok. 

0,52 ct, szmaragd ok. 0,65 ct
kolczyki: 24 szt. diamentów łącznie 

ok. 0,24 ct, szmaragdy łącznie ok. 0,26 ct
całość łącznie: diamentów 0,76 ct, 

H-I/VS-SI

cena wywoławcza: 7 000 zł

173
Kolczyki
XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 8,04 g, 2 szt. 
turmalinów łącznie ok. 5,80 ct, diamenty 
łącznie ok. 0,15 ct, H-I/SI-P1

cena wywoławcza: 5 500 zł

172
Komplet: bransoletka, kolia, 
kolczyki
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 55,5 g,  8 szt. 
cytrynów łącznie ok. 36 ct

cena wywoławcza: 11 000 zł

złoto, pr. 0,585, m. 7,73 g, 21 szt. 
0,33 ct, H/SI
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175
Bransoletka
współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 9,88 g, 52 szt. 
brylantów łącznie ok. 2,90 ct, G-H/P1-P2

cena wywoławcza: 6 000 zł

174
Łańcuszek z wisiorem
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 2,42 g, 7 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,70 ct,  
G-H/SI

cena wywoławcza: 5 000 zł

176
Pierścionek – kotek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 7,37 g, 2 szt. 
szamaragdów

cena wywoławcza: 2 200 zł

179
Kolczyki

współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 0,96 g, 2 szt. 
brylantów ok. 0,60 ct, D/SI1

cena wywoławcza: 6 500 zł

178
Bransoletka
współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 12,12 g, 36 szt. 
brylantów łącznie ok. 1,60 ct, H-I/SI-P1

cena wywoławcza: 5 500 zł

177
Kolczyki

współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 2,80 g, 2 szt. turma-
linów łącznie ok. 4,00 ct, 2 szt. brylantów 

łącznie ok. 0,20 ct, H/SI

cena wywoławcza: 4 200 zł
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181
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 3,24 g, diament 
w szlifie markizy ok. 0,74 ct, SI2/H, 
14 szt. brylantów łącznie ok. 0,18 ct,  
H/SI2 całość łącznie ok. 0,92 ct

cena wywoławcza: 10 000 zł

180
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 13,91 g, 4 szt. 
diamentów w szlifie bagieta łącznie 
ok. 0,68 ct, G-H/VVS,  
36 szt. brylantów łącznie 
ok. 1,08 ct, G-H/VS,  
łącznie ok. 1,76 ct

cena wywoławcza: 10 000 zł

184
Bransoletka

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 33,09 g,  
kamea na muszli

cena wywoławcza: 8 000 zł

183
Pierścionek
Warszawa, Warmet, II poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 3,99 g, kamea

cena wywoławcza: 750 zł

182
Broszko-wisior z kameą

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 13,74 g, kamea

cena wywoławcza: 3 000 zł
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186
Zegarek damski naręczny
Omega, l. 60. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 36,21 g, 28 szt. 
diamentów lącznie ok. 0,35 ct, H/VS-SI, 
mechanizm nakręcany (mechaniczny)

cena wywoławcza: 8 000 zł

185
Zegarek naręczny damski 
Certina
Szwajcaria, ok. 1970

złoto, pr. 0,585, m. 20,14 g

cena wywoławcza: 3 500 zł

187
Zegarek naręczny Cyma
I poł. XX w.

platyna, m. 12 g, 18 szt. rautów dia-
mentowych, 4 szt. szafirów, mechanizm 
wtórny

cena wywoławcza: 1 800 zł

190
Broszka
poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 14,75 g, koral 
naturalny

cena wywoławcza: 3 000 zł

189
Kolczyki
1930–1940

złoto, m. 6,65 g, koral naturalny

cena wywoławcza: 3 000 zł

188
Broszka

I poł. XX w.

srebro, m. 12,03 g, koral naturalny

cena wywoławcza: 2 000 zł
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192
Para świeczników 
klasycystycznych

Nast, Warszawa,  
ok. 1830 r.

srebro, pr. 12, w. 212 g, 
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

191
Lichtarz klasycystyczny
Lwów, k. XVIII w.

srebro, pr. 13, w. 258 g, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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194
Patriotyczny tłok pieczętny
Polska, k. XVIII/pocz. XIX w.

karneol, srebro niecechowane, w reliefie 
stempla kompozycja z grobem, palmą 
i płaczką i inskrypcją: „Alboż z Twoich 
powstaną Mściciele popiołów” obok mono-
gram FM, w. ok. 9 g, wys. 4 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

193
Obrotowy tłok pieczętny

Niemcy (?) 2 poł. XVIII w.

kryształ górski rytowany, w polu monogram 
wiązany AER w kartuszu rokokowym, srebro 

niecechowane, w. 18 g, wys. 4,7 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

193193

194194
Patriotyczny tłok pieczętnyPatriotyczny tłok pieczętny
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195
Relikwiarzyk

Europa Środkowa, 2 poł. XVIII w.

srebro niecechowane, rytowane, przedsta-
wienie św. Jana Chrzciciela, na rewersie 
monogram IHS, w. 20 g, wys. 5,5 cm,

cena wywoławcza: 2 000 zł

196
Szkatułka srebrna
Hanau (?) ok. poł XIX w.

srebro, pr. 13, w. 368 g, wym. 
12,5 × 10,5 × 8,5 cm, wysadzana 
kamieniami półszlachetnymi i szklany-
mi imitacjami, repusowane dekoracje 
o tematyce biblijnej.

cena wywoławcza: 5 000 zł

199
Cukiernica

Polska, l. 30. XX w.

srebro, pr. 3, m. 326 g, wewnątrz 
złocenie, imiennik: J.G.

cena wywoławcza: 2 800 zł

198
Mlecznik
Stanisław Westwalewicz, Kraków,  
II ćw. XIX w.

srebro, pr. 12, wewnątrz złocone, 
uchwyt kościany, w. 190 g, wys. 8 cm, 
dł. 16,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

197
Cukiernica skrzynkowa

Max Gedlitzka, Wiedeń, k. XIX w.

srebro, pr. 3, w. 356 g, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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201
Łyżka

Moskwa, 1864 r.

srebro, pr. 84, w. 68 g, 
dł. 19 cm

cena wywoławcza: 550 zł

200
Para sztućców środka stołu
Francja, pocz. XX w.

srebro, pr. 800, czerpaki złocone,  
w. łączna 106 g, dł. 19 i 22 cm

cena wywoławcza: 600 zł

205
Patera dwuuszna

Hans Peter Trosdahl, Hamburg-Altona, 
ok. poł. XIX w.

srebro, pr. ok. 800, w. 692 g, dł. 38 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

204
Patera na nóżkach
Niemcy, II poł. XIX w.

srebro, pr. 750, w. 244 g, dł. 34 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

203
Łopatka do tortu

Gustaw Radke, Warszawa, 1895 r.

srebro, pr. 84, w. 124 g, dł. 29 cm

cena wywoławcza: 650 zł

202
Łyżka z ażurowym czerpakiem
Dania (?) k. XIX w.

srebro, pr. 11 łut, w. 33 g, dł. 19,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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207
Komplet 12 łyżeczek w etui
Karol Czaplicki, Kraków, 1872–1918 r.

srebro, pr. 3, w. 170 g, etui oryginalne

cena wywoławcza: 600 zł

206
Torebka balowa
Rosja, przed 1918 r.

srebro, pr. 84, imiennik: LW, w. 373 g, 2 szt. 
szafirów w zapięciu

cena wywoławcza: 2 500 zł

208
Laska ze srebrnym uchwytem

Warszawa, ok. 1920 r.

srebro, pr. 84, drewno mahoniowe, 
dł. 90 cm, drobne wgniecenia na 

uchwycie

cena wywoławcza: 1 000 zł

211
Taca w stylu art déco

Belgia, ok. 1940 r.

srebro, pr. 0,800, uchwyty 
drewniane, w. 1542 g,  

dł. 52 cm, imiennik złotnika 
nieczytelny

cena wywoławcza: 6 000 zł

210
Dzban do wina
Korner & Proll, Berlin, pocz. XX w.

srebro, pr. 800, szkło ryte, wys. 26 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

209
Tacka na wizytówki

Niemcy, pocz. XX w.

srebro, pr. 800, w. 168 g,  
dł. 25 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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213
Lustro toaletowe

Fraget, Warszawa, 1896–1915 r.

plater na mosiądzu, drewno (plecy 
z podpórką na zawiasie), 40 × 29 cm, 

znak: Fraget/Plaque

cena wywoławcza: 1 500 zł

212
Serwetnik
Fraget, Warszawa, ok. 1900 r.

plater

cena wywoławcza: 280 zł

214
Taca dwuuszna
Norblin, Warszawa, k. XIX w.

plater na mosiądzu, 
68 × 43 cm, przetarcia 
srebrzenia

cena wywoławcza: 1 500 zł

215
Lustro toaletowe
Fraget, Warszawa, 1860–1872 r.

plater na mosiądzu, szkło kryształowe, 
drewno, wys. 62 cm, patyna, grynszpan, 
brak wspornika

cena wywoławcza: 2 000 zł



153152 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (32) | SZKŁO

217
Kielich pamiątkowy

Śląsk (?) k. XIX w.

szkło fasetowane, ryty monogram i data 
1893, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 450 zł

216
Puchar w stylu biedermeier 
z motywem myśliwskim
Czechy, poł. XIX w.

szkło fasetowane, wys. 21 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

219
Kielich z widokami Zamku 
w Książu i Szczawna-Zdroju
Czechy lub Śląsk, 2 poł. XIX w.

szkło rubinowe, fasetowane, ryte, 
wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

218
Szklanica w stylu biedermeier

Czechy, ok. poł. XIX w.

szkło uranowe, fasetowane, dekorowane 
białą emalią, złocone, wys. 11 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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220
Karafka w stylu art déco
proj. Rudolf Hlousek, Czechosłowacja, 
l. 30. XX w.

szkło cytrynowe, szlifowane, trawione, 
wys. 25 cm

cena wywoławcza: 800 zł

221
Karafka z 4 kieliszkami  
w stylu art déco
Rudolf Eschler, Moser, Czechosłowacja, ok. 1935 r.

szkło żółte, szlifowane fasetowo, wys. karafki 25,5 cm, 
wys. kieliszków 6 cm, niesygnowane 

cena wywoławcza: 1 100 zł

224
Wazonik
Moser, Czechosłowacja, ok. 1930 r.

szkło miodowe, trawione, złocone, 
wys. 6,5 cm, dł. 14 cm, sygn. pod spodem

cena wywoławcza: 900 zł

223
Wazon w stylu art déco

huta Niemen, Brzozówka, ok. 1930 r.

szkło prasowane, różowe „rozalin”, mato-
wane, 24,5 × 16,5 cm, model nr 1815

cena wywoławcza: 1 500 zł

222
Wazon z dekoracją oroplastyczną
Wenzel Kulka, Haida, Czechosłowacja, ok. 1930 r.

szkło ciemnofioletowe, fasetowane, trawione, złocone, 
wys. 21 cm, sygn. na spodzie trawionym znakiem 
firmowym: WK Haida

cena wywoławcza: 1 000 zł
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226
Półmisek na ryby z motywem 
okonia
Berlin, ok. 1914–1919 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wym. 64 × 30 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

225
Para figurek
Niemcy, naśladownictwo Hochst, 
Passau (?) pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 10 cm

cena wywoławcza: 900 zł

228
Patera dekoracyjna
Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
śr. 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

227
Krater w stylu Sèvres

Francja, k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 34 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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230
Talerz z dekoracją orientalizującą

Popow, Rosja, II poł. XIX w.

porcelana dekorowana naszkliwnie, 
śr. 23 cm, pęknięcia przy rancie,  

przetarcia złoceń

cena wywoławcza: 300 zł

229
Talerz dekoracyjny 
z motywem winorośli
Miśnia 1924–1934 r.

porcelana złocona, śr. 26 cm

cena wywoławcza: 950 zł

231
Talerz dekoracyjny z motywem 
winorośli
Miśnia, ok. poł. XIX w.

porcelana złocona, śr. 22 cm

cena wywoławcza: 650 zł

233
Filiżanka ze spodkiem

Gardner, Moskwa, pocz. XX w.

porcelana dekorowana kalkomanią, 
złocona, wys. 6 cm, śr. spodka 11 cm

cena wywoławcza: 700 zł

232
Filiżanka w stylu  
dawnoruskim,  
z serwisu Gotyk
Petersburg, 1911 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. 6,5 cm, śr. spodka 14 cm, drobne 
restauracje

cena wywoławcza: 3 000 zł
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235
Wazon

Miśnia, po 1934 r.

porcelana dekorowana ręcznie, podszkliw-
nie kobaltem, wys. 16 cm, wzór cebulowy

cena wywoławcza: 450 zł

236
Komplet 6 talerzyków
Miśnia, po 1934 r.

porcelana dekorowana ręcznie, 
kobaltem podszkliwnie,  
śr. 14 cm, wzór cebulowy

cena wywoławcza: 600 zł

239
Para filiżanek
Miśnia, po 1934 r.

porcelana dekorowana ręcznie, kobaltem 
podszkliwnie, wys. filiżanki 6 cm, śr. 
spodka 15 cm, II gatunek, wzór cebulowy

cena wywoławcza: 600 zł

238
Wykałacznik w formie pantofelka
Miśnia, ok. 1920 r.

porcelana dekorowana ręcznie, kobaltem 
podszkliwnie, dł. 9 cm, II gatunek, wzór 
cebulowy

cena wywoławcza: 250 zł

237
Bibularz

Miśnia, po 1934 r.

porcelana dekorowana ręcznie, kobaltem 
podszkliwnie, dł. 11,5 cm, wzór cebulowy

cena wywoławcza: 350 zł

234
Cztery talerze głębokie
Miśnia, 1924–1934 r.

porcelana malowana podszkliwnie, 
śr. 24 cm, I gatunek, wzór cebulowy

cena wywoławcza: 800 zł
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241
Komplet 

6 talerzyków do 
konfitur z motywem 

wschodnim
Rosenthal, ok. 1920 r.

porcelana dekorowana 
kalkomanią, złocona, 

śr. 11 cm

cena wywoławcza: 200 zł

240
Dwie filiżanki do mokki
Czechy, pocz. XX w.

dekorowane kalkomaniami ze scen-
kami w stylu Angeliki Kaufmann, 
wys. filiżanek: 4,5 i 6 cm

cena wywoławcza: 300 zł

243
Patera w oprawie srebrnej, 
model Chippendale
Rosenthal, ok. 1930 r.

porcelana malowana natryskowo, 
srebro, pr. 1000, śr. 33,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

242
Wazon w stylu art déco 

w oprawie srebrnej
Rosenthal, ok. 1925 r.

porcelana malowana natryskowo, srebro, 
pr. 1000, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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245
Wazon secesyjny

Plateelbakkerij Zuid Holland, Gouda, 
Holandia, ok. 1910 r.

fajans malowany ręcznie, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

244
Kałamarz z dziewczyną
proj. František Uprka, Letovice (?), Czechy, 
II ćw. XX w.

fajans delikatny, szkliwo ołowiowo – borak-
sowe krakelurą, wys. 15,5 cm, podstawa 
14,7 × 17 cm, sygn. na wierzchu podstawy, 
w narożu wycisk: FUprka, od spodu podstawy 
w naroży ryte: KrF. restauracja nakrywy kałamarza

cena wywoławcza: 800 zł

246
Hokeiści, Pexider
Letovice, Czechy, l. 40. XX w.

fajans delikatny, szkliwo ołowiowo-
-boraksowe z krakelurą, wys. 23 cm, 
podstawa 28 × 11 cm, sygn. od spodu 
podstawy wyciskiem: PEXIDER/LETOVICE, 
na wierzchu podstawy odręcznie: Binar 
Slav (ek?) 42.

cena wywoławcza: 1 000 zł

AUKCJA VARIA (32) | PORCELANA I FAJANS

247
Lampa z tancerką orientalną

proj. Wilhelm Tomasch, Pacyków, 
1924–1929 r.

fajans szkliwiony, dekorowany podszkliw-
nie, wys. 55,5 cm, na podstawie kolumny 

znak firmowy i napis: Handpainted/
Poland, obok sygn. Tomasz

cena wywoławcza: 15 000 zł

AUKCJA VARIA (32) | PORCELANA I FAJANS
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249
Para talerzy ozdobnych, 

Włocławek
l 50.–60. XX w.

fajans malowany ręcznie, 
szkliwiony, śr. 24 cm

cena wywoławcza: 400 zł

248
Wazon
Fabryka Porcelitu Stołowego 
Pruszków, l. 60. XX w.

porcelit, dekoracja natryskowa, 
wys. 31 cm, sygn. Pruszków

cena wywoławcza: 1 000 zł

250
Wazon
Fabryka Porcelitu Stołowego Pruszków, 
l. 60. XX w.

porcelit, natrysk wybierany, wys. 24 cm, 
ubytek na wylewie

cena wywoławcza: 600 zł

252
Imbryk do herbaty

fabryka Teichfeld i Asterblum/Progres, 
Włocławek, ok. 1930 r.

fajans malowany ręcznie, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

251
Wazon dekoracyjny
Chodzież, l. 60. XX w.

porcelit malowany ręcznie, wys. 32 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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254
Wiktor Gontarczyk
(1882–1948)

Ryngraf patriotyczny, ok. 1930 r.

brąz, wys. 5,5 cm, sygn. p.d. WG

cena wywoławcza: 500 zł

253
Plakieta z sierpem i kłosami
Bracia Łopieńscy, Warszawa,  
pocz. XX w.

proj. Grzegorz Łopieński (1863 
Warszawa – 1939 Łomża)
odlew, brąz, 25,6 × 49 cm, na 
spodzie znak wytwórni: NAKŁAD 
WŁASNOŚĆ Bcia ŁOPIEŃSCY”

cena wywoławcza: 15 000 zł

255
Krucyfiks
pocz. XX w.

cynkal, drewno czernione, 
40 × 21 × 5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

258
Koń angielski

wg. Mene Pierre-Jules (1810–1879)

brąz patynowany, wys. 23 cm, dł. 28 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

257
Dziewczyna bawiąca się  
z kotkiem 
wg. Alfred Jean Foretay (1861–1944) 

cynkal brązowiony, podstawa marmuro-
wa, wys. 34 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

256
Tabakiera lub pojemnik 

na afrodyzjak
Holandia (?), I poł. XVIII w.

miedź, mosiądz, bogate zdobienia, 
w części środkowej scena miłosna, 

dł. 9 cm, śr. ok. 3 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY  
GALERIA W GDAŃSKU, UL. DŁUGA 2/3

Lampa, Henryk Kossowski, brąz patynowany, 
szkło; wys. 93 cm

ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (32)

Warszawa, 16 października 2019 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 
12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI WBK SA 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

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



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.
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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
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Katarzyna Kołtan, Serena, 2019,  
tempera żółtkowa, płyta,  
100 × 110 cm
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Jerzy Nowosielski (1923 Kraków – 2011 tamże), Pejzaż. Wisła w Tyńcu, 1972, olej, płótno, 91,5 × 120,5 cm

30 LISTOPADA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Bolesław Biegas (1877–1954), Taniec huraganu, 1927 r., olej, deska, 60 × 75 cm, sygn. u dołu: B.Biegas 
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poz. 227

Krater w stylu Sèvres
Francja, k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 34 cm



C
EN

A
: 

2
0
 z

ł (
z 

5
%

 V
AT

) 

AU
KC

JA
 V

A
R

IA
 3

2
/2

0
1

9

IS
BN
 9
78
-8

3-
65
72
3-
90
-1

9
78

8
36

5
72

3
90

1




