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AUKCJA RZEŹBY XXI WIEKU 
21ST CENTURY SCULPTURE AUCTION

Po raz kolejny przekonujemy się, że rzeźba wychodzi z cienia. Wyraźnie pokazały nam to  
poprzednie edycje Aukcji Rzeźby XXI wieku, jak i pojawiające się coraz to wyższe rekordy 
aukcyjne na polskim rynku dzieł sztuki.

Tegoroczna oferta Aukcji Rzeźby XXI wieku jest niezwykle różnorodna. Zdumiewa 
rozmaitość podejmowanych tematów, materiałów oraz technik rzeźbiarskich. Prezentowane 
w tej edycji prace intrygują ekscentryczną  formą, innym razem prezentują klasyczny kunszt 
i ascetyczną elegancję lub też zniewalają rzemieślniczą maestrią. Wśród artystów nie 
zabraknie dobrze Państwu znanych, Tomasza Górnickiego, Magdaleny Karłowicz, Dariusza 
Sitka czy Tomasza Koclęgi. 

Nieustannie poszukujemy dla Państwa nowych twarzy. Dlatego obok artystów, którzy 
zdobyli już uznanie w świecie artystycznym, prezentujemy również twórców debiutujących 
na aukcyjnym rynku sztuki. 

Życzę przyjemnej lektury i udanej licytacji.

Marta Kardas

CENA WYWOŁAWCZA KAŻDEJ RZEŹBY WYNOSI 2400 ZŁ
THE RESERVE PRICE FOR EACH SCULPTURE IS 2400 ZŁ



Marcin Myśliwiec, Aryman/ Ahriman



MACIEJ KASPERSKI ur. 1969 Ziębice1

2018
T Form: porcelana, złoto / porcelain, gold 
D Form: porcelana/ porcelain
23 x 9 x 6 cm każda/ each 
sygn./ signed: Mack, każda/ each

Interesują mnie zależności między formą a funkcją przedmiotu. Związane to jest z przekonaniem o wyjątkowej wartości 
estetycznej i symbolicznej przedmiotów codziennego użytku. Dążę do uprawiania sztuki, która będzie oddziaływać nie tylko na 
poziomie odczuć, zmysłów, przyjemności estetycznej czy skojarzeń, ale przekazującej treści odnoszące się do człowieka i tego 
co się z nim wiąże.

Maciej Kasperski

I am interested in the relationship between the form and function of an object. This is due to the belief in the exceptional aesthetic 
and symbolic value of everyday objects. I strive to practice art that will impact not only on the level of feelings, senses, aesthetic 
pleasure or associations, but communicating content about humans and what is associated with them. 

Maciej Kasperski

T Form D Form / T Form D Form
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2MICHAŁ KUBIAK ur. 1946 Bydgoszcz

2018
brąz patynowany i polerowany, granit / 
patinated and polished bronze, granite

37 x 9 x 15 cm
nalepka autorska / artist’s sticker 

Flisak / Raftsman
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2015
glina kamionkowa, ceramika saggar w beczce, wosk, wypalana kilkukrotnie/ 
vitrified clay, saggar ceramic in a barrel, wax, fired several times
57 x 75 x 24 cm
sygn./ signed: monogram wiązany/ monogram: ABF 2015

Redukcja / Reduction

ALICJA BUŁAWKA-FANKIDEJSKA ur. 1983 Starogard Gdański

Alternatywne techniki wypału dają intrygujące możliwości „rozmalowania” ceramiki jak obrazu. Wibrujące plamy kolorów 
w przeróżnych kształtach znajdują dla siebie odpowiednie miejsce. Kontrastowe znaki dymne wnikają w strukturę gliny, 
wzbogacając ją o dodatkową planowość i głębię. Zaburzają oś symetrii form i wprowadzają niepokój.

Alicja Buławka-Fankidejska

 Alternative firing techniques give intriguing opportunities to „repaint” ceramics like a picture. Vibrant colour spots in various 
shapes find a suitable place for themselves. Contrasting smoke signs penetrate the clay structure, enriching it with additional 
planning and depth. They disturb the axis of symmetry of forms and introduce distress.

Alicja Buławka-Fankidejska
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2018
żywica patynowana/ patinated resin

38 x 9,5 x 12 cm
sygn./ signed: MK

 z cyklu Matki Polki / from Polish Mothers series

MAGDALENA KARŁOWICZ ur. 1978 Wyszków

(...) niewielkie figury przedstawiające ludzkie 
postacie, np. „Matki Polki”, są naturalną 
kontynuacją tego cyklu, nieantycznie piękne, 
z odciśniętym piętnem życia, w zastygłych 
gestach czułości, miłości, zrezygnowania, 
pokory, niekiedy z buntem pomarańczowych 
włosów. Niektóre z nich zachowały nawet 
fragmenty skrzydeł, schowanych i tylko czasem 
wystających spod ciasno zasznurowanych 
ubrań. Pokiereszowane, pokaleczone kryją 
się w zasznurowanych gorsetach zasad 
i konwenansu, a może chowają w swoich 
pocerowanych ciałach nadmiar uczuć, 
tłumionych emocji i leków.

Małgorzata Nikolska – historyk sztuki, 
muzeolog, kurator  

Fragment tekstu „Ślady na piasku” w Krainie Bugu

 (...) small figures depicting human figures, such 
as „Polish Mothers”, are a natural continuation 
of this cycle, not classically beautiful, with the 
imprint of life, in frozen gestures of tenderness, 
love, resignation, humility, sometimes with 
a rebellious streak of orange hair. Some of 
them have even preserved fragments of 
wings, hidden and only sometimes protruding 
from under tightly-laced clothes. Shredded 
and injured, they hide in lace-up corsets of 
principles and conventions, and maybe hide 
in their burned bodies an excess of feelings, 
suppressed emotions and medicines.

Małgorzata Nikolska - art historian, 
museologist, curator

Fragment from the text „Footprints in the 
Sand” in the land of the Bug river
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2017
gips polerowany/ polished plaster
53 x 32 x 35 cm
sygn./ signed: M Nowak

Ciało I / Body I

MARIKA NOWAK ur. 1988 Koszalin
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2019
brąz, drewno/ bronze, wood

edycja/ edition: 3/4 
44 x 20,5 x 17 cm z podstawą/ including base

sygn./ signed: 
KRZYSZTOF OSTRZESZEWICZ 2019 r, 

plakietka/ plaque: WENUS ed. 3/4 Krzysztof Ostrzeszewicz 

Wenus / Venus

W swoich rzeźbach często przetwarzam tematy, pozy, dzieła 
sztuki z przeszłości. W ten sposób staram się nawiązać kontakt 
z odbiorcami na różnych poziomach – poczynając od atrakcyjnej 
formy, po możliwe do odszukania odniesienia do dawnych i nie 
tak dawnych mistrzów, historii i teorii sztuki. Będąc jednocześnie 
zafascynowanym intelektualnym dorobkiem kubizmu i bliższego 
nam formizmu, a także ogólnie – modernistycznych ruchów 
awangardowych – tworzę syntetyczne w formie rzeźby, i to 
właśnie forma, którą postrzegam jako umysłowy, posługujący się 
abstrakcją aspekt sztuki, pozostaje centralnym punktem moich 
zainteresowań. Podczas pracy całkowicie oddaję się procesowi 
twórczemu i cenię wręcz medytacyjną jego stronę. Bardzo 
doceniam fakt, że mogę tworzyć rzeźby unikatowe, wykorzystując 
swoją wiedzę i doświadczenie, czerpiąc z technik rzemieślniczych 
i artystycznych. Jestem zaszczycony, gdy moje prace mogą 
zdobić zbiory kolekcjonerów, będących tak jak ja, zakochanych 
w świecie rzeźby.

Krzysztof Ostrzeszewicz

In my sculptures I often process themes, poses, and works of art 
from the past. In this way, I try to make contact with viewers on various 
levels - ranging from attractive forms to identifiable references to 
past and not so old masters, art history and theory. Being fascinated 
with the intellectual achievements of cubism and formism, as well 
as modernist avant-garde movements, I create synthetic sculpture, 
and it is the form that I perceive as a mental, abstract aspect of art 
that remains the focus of my interests. During work, I devote myself 
entirely to the creative process and value its meditative side. I really 
appreciate the fact that I can create unique sculptures, using my 
knowledge and experience, drawing on craft and artistic techniques. 
I am honoured when my artworks decorate collections of collectors 
who are, like me, in love with the world of sculpture. 

Krzysztof Ostrzeszewicz

KRZYSZTOF OSTRZESZEWICZ ur. 1985 Warszawa
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2019
gips malowany/ painted plaster
24 x 13 x 17 cm

Głowa / Head

EWA DĄBROWSKA ur. 1989 Warszawa

 CE
NA

 W
YW

OŁ
AW

CZ
A: 

2 4
00

 ZŁ

12



8

2019
ceramika szkliwiona i wypalana w piecu elektrycznym, 

deska opalana, malowana, lakierowana, szlagmetal/ 
ceramic glazed and fired in an electric oven, 

board fired, painted and lacquered, schlagmetal
80 x 49 cm

sygn./ signed: monogram wiązany/ monogram: PG, 
napis/ inscription: GABRIELA PAWLICKA “GOLDEN FALL” 2019

Golden Fall / Golden Fall

GABRIELA PAWLICKA ur. 1992 Warszawa
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2016
ceramika/ ceramic
17 x 20 x 15 cm

Czaszka / Skull

JAKUB BIEWALD ur. 1987 Toruń
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2018
stal spawana/ welded steel

113 x 67 x 57 cm

Rozchwianie / Imbalance

TOMASZ KAROLAK ur. 1959 Nadarzyn

Rzeźba „Rozchwianie” jest jedną z prac, które były 
na wystawie „Forma i Kolor” w Bydgoskim Centrum 
Sztuki na początku 2019r., gdzie prace Tomasza 
Karolaka nawiązały dialog z obrazami syna – Doriana.

The sculpture „Loosening” is one of the works from 
the exhibition „Form and Colour” at the Bydgoszcz 
Art Center at the beginning of 2019, where Tomasz 
Karolak’s works entered into a dialogue with the 
paintings of his son, Dorian.
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2017
drewno – lipa, czarny dąb/ linden wood, black oak
30 x 80 x 30 cm

The Boat / The Boat

JAN FRANCISZEK MUSIAŁOWSKI ur. 1992  Warszawa
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2019
brąz patynowany/ patinated bronze

43 x 34 x 9 cm
sygn./ signed: A. Bakalarz 2019 1/8 „R.3G”

R3G / R3G

ADAM BAKALARZ ur. 1989 Tychy
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1984
odlew mosiądz, brąz, podstawa granit/ 
cast brass, bronze, granite base
25,5 x 10 x 9 cm
sygn./ signed: RS

Akt / Nude

ROMAN SOLSKI ur. 1957  Łódź
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2000
wapień pińczowski/ Pińczów limestone

39 x 39 x 40 cm
sygn./ signed: SIEK

Krogulec / Sparrow hawk

ANDRZEJ SIEK ur. 1973 Kraków
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2018
brąz, podstawa stal/ bronze, steel base
37 x 8 x 5 cm
podstawa/ base: 10 x 8 cm
sygn./ signed: PAWEŁ RUBASZEWSKI 2018 
ODBICIE W CZASOPRZESTRZENI, 
monogram wiązany/ monogram: PR

Odbicie w czasoprzestrzeni / Reflection in spacetime

PAWEŁ RUBASZEWSKI ur. 1961 Warszawa
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2018
drewno polichromowane/ 

polychrome wood
114 x 21 x 20 cm

sygn./ signed: 1224

Dziewczyna / Girl

PIOTR WORONIEC ur. 1955 Giżycko
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2018
dyptyk/ diptych
MDF, farby i masa poliuretanowa oraz pigmenty sypkie / 
Medium-density fibreboard, paint and polyurethane mass, loose pigments
43 x 43 cm każda/ each 
sygn./ signed: Andrzej Sobiepan 2018, każda/ each

Hiperpowierzchnie 1/1/2, Hiperpowierzchnie 1/1/3  
Hyperspace 1/1/2, Hyperspace 1/1/3

ANDRZEJ SOBIEPAN ur. 1982 Braniewo

 CE
NA

 W
YW

OŁ
AW

CZ
A: 

2 4
00

 ZŁ

22



Co stanowi o wartości danego przedmiotu? Co jest pożądane i cenne? Co jest szczególnie mile widziane przez 
galerie komercyjne? Pojedyncze egzemplarze i limitowane edycje? Sztuka jako piękny przedmiot, bez aspiracji do 
interpretowania, nie koncentrujący się na kwestii przekazywania treści. Obiekt zaprzeczający masowej produkcji 
i masowej sprzedaży. Maksymalna precyzja wykonania jako świadectwo prawdziwej rzemieślniczej wirtuozerii. 
Kryształy jako eleganckie zestawienie form. Struktury kojarzone z przepychem i luksusowym, biżuteryjnym wręcz 
wyrobem. Bez doszukiwania się dodatkowych znaczeń. Wyłącznie jako pobrzmiewający daleko w tle przytyk do 
współczesnego konsumpcjonizmu. Wyrażający się niekoniecznie w przysłowiowym złym guście ludzi nieprzy-
zwoicie majętnych, a w chęci posiadania pięknych i ponadczasowych „klejnotów”.

„Hiperpowierzchnie” to cykl prac. Krótka seria pięknych obiektów. Ekskluzywne produkty „premium”. Biżute-
ria autorska. Malarskie haute couture. Bezwstydnie deklarujące swój hedonizm i talent kreacyjny natury. Prace 
Sobiepana to płaskorzeźby i reliefy, które odzwierciedlają obraz kamieni szlachetnych. Sama nazwa cyklu jawi 
się jako wielowymiarowa przestrzeń przepełniona nadmiarem i przepychem. 

Andrzej Sobiepan

What determines the value of a given item? What is desirable and valuable? What is especially appreciated 
by commercial galleries? Single copies and limited editions? Art as a beautiful subject, without aspirations of 
interpretation, not focusing on the question of content. An object eschewing mass production and mass sales. 
Maximum performative precision as a certificate of true artisan virtuosity. Crystals as an elegant combination of 
forms. Structures associated with luxury and luxurious jewellery. No additional meanings. Only a touch of modern 
consumerism far in the background. Not necessarily in the proverbial bad taste of indecently wealthy people, 
but in the desire to have beautiful and timeless „gems”.

„Hyperspaces” is a series of works. A short series of beautiful objects. Exclusive „premium” products. Artist’s 
jewellery. Haute couture painting. Shamelessly declaring its hedonism and nature’s creative talent. Sobiepan’s 
works are reliefs that reflect the image of precious stones. The very name of the series represents  a multidimen-
sional space filled with excess and splendour.

Andrzej Sobiepan
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2018
ceramika, porcelana Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A./ 
ceramic, porcelain Polish Porcelain Factory „Ćmielow” and „Chodzież” SA
21 x 16 x 19,5 cm
nr kolekcjonerski/ collector’s number: 32/100/2018 BRACH
sygn./ signed: BRACH

Marszałek / Marshal

STANISŁAW BRACH ur. 1972 Gorlice
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2017
tworzywo sztuczne/ synthetic material

46 x 20 x 27 cm

Portret / Portrait

DARIUSZ SITEK ur. 1966 Sandomierz
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2015
brąz/ bronze
20 x 26 x 24 cm
sygn./ signed: monogram wiązany/ monogram: TW, 2/13

Zmęczenie 2 /13 EA / Fatigue 2/13 EA

TOMASZ WAWRYCZUK

Poszukuję własnej metody układania przestrzeni, konstruowania brył ciała z materii rzeźbiar-
skiej. Wykorzystuję podział płaszczyzn do złamania światła tak, aby przekazać odbiorcy swoje 
intencje i zamierzenia. Staram się tak przedstawić ludzkie ciała oraz relacje między nimi, aby zain-
trygować oglądającego, skłonić go do uruchomienia wyobraźni i tworzenia własnych przemyśleń.

Tomasz Wawryczuk

I am looking for my own method of arranging space, constructing body blocks, made of 
sculptural matter. I use the division of planes to break the light so as to convey my intentions 
to the recipient. I try to present human bodies and their relationships in such a way as to intri-
gue their viewers, to encourage them to activate their imagination and create their own thoughts. 

Tomasz Wawryczuk

ur. 1966 Ługwałd k/Olsztyna
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2015
gips, beton/ plaster, concrete

58 x 39 x 35 cm

Krysia / Krysia

JAKUB OSTOJA-LNISKI ur. 1988 Starogard Gdański
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2017
drewno/ wood
45 x 30 x 18 cm
sygn./ signed: 
Oriraf R. Tarnawski 2017

Katia 2/ Katia 2

RAFAŁ TARNAWSKI ur. 1953 Wrocław
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2019
żywica akrylowa malowana, wypełnienie z gipsu/ 

painted, acrylic resin, plaster filling
18 x 9 x 15 cm stojący/ standing
9,5 x 13 x 24,5 cm leżący/ lying

Chomiki psychodeliczne / Psychedelic hamsters

Para niewielkich stworzeń rzadkiego gatunku. Karmią się ziołami 
używanymi przez szamanów dla wywołania wizji, żywią wyobraźnię 
opiekuna. Inspiracją była mi sztuka Majów i Azteków, splątane abstrak-
cyjne linie składające się na przedstawienia bogów w ich kodeksach, 
psychodeliczne ornamenty nakryć głowy dostojników z Bonampaku. 

Jan Sajdak

A pair of small creatures of a rare species. They feed on herbs used 
by shamans to evoke visions, they feed the imagination of the guardian. 
I was inspired by Mayan and Aztec art, tangled abstract lines making up 
the representations of the gods in their codes, psychedelic ornaments 
covering the heads of dignitaries from Bonampak.

Jan Sajdak

JAN SAJDAK ur. 1987 Warszawa
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2018
tworzywo sztuczne/ synthetic material
51 x 30 x 25 cm

More or less / More or less

MARTYNA PAJĄK ur. 1991 Poniatowa
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metal/ metal
25 x 15 x 10 cm

Nie dotykać urządzenie elektryczne/ 
Don’t touch the electrical device

TOMASZ GÓRNICKI ur. 1986 Warszawa
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2019
technika własna/ own technique
35 x 100 cm
sygn./ signed: D.GAŁA 019

z cyklu Ślady obecności / from the Traces of Presence series

DOBIESŁAW GAŁA ur. 1975 Ostrowiec Świętokrzyski
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2019
technika własna/ own technique

35 x 100 cm
sygn./ signed: D.GAŁA 019

z cyklu Ciemna strona księżyca/ 
from the Dark Side of the Moon series

DOBIESŁAW GAŁA ur. 1975 Ostrowiec Świętokrzyski
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2016
beton/ concrete
48 x 43 x 18 cm
sygn./ signed: monogram wiązany/ monogram: MG 2016

In Vibro / In Vibro

MARCIN GRZĘDA ur. 1976 Łódź

Inspiracji do pracy twórczej poszukuję w formach zakorzenionych  w naszej rzeczywistości, interpretuję i daję ‚nowe 
życie’ przedmiotom codziennego użytku, przetwarzam  lub adaptuję gotowe elementy konsumpcyjnej rzeczywistości.

Marcin Grzęda

I find inspiration for my creative works in forms rooted in our reality, interpret them, give ‚new life’ to everyday objects, 
and convert or adapt ready-made elements of consumerist reality.

Marcin Grzęda
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2016
żywica akrylowa patynowana, kamień/ acrylic resin, stone

39 x 34 cm
sygn./ signed: 1/15 BJB 2016

Kameleon / Chameleon

BARTOSZ BANASIK ur. 1992 Przemyśl
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technika własna/ own technique
13,5 x 26 x 4 cm

Geladen / Loaded

PAWEŁ OTWINOWSKI ur. 1981 Braniewo
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2019
brąz patynowany, kula z kwarcowego tygrysiego oka (śr. 10 cm), podstawa z drewna sapeli, lakierowanego/

 patinated bronze, ball of quartz tiger’s eye (diameter 10 cm),  lacquered sapeli wood base
56 x 23 x 21 cm

edycja/ edition: 1/10
sygn./ signed: Koclęga 2019, 1/10,

 nalepka autorska/ artist’s sticker: Koclęga

Fit Perfectum/ Fit Perfectum

TOMASZ KOCLĘGA ur. 1968 Zawiercie

W  swoich pracach koncentruję się na czło-
wieku. Interesuje mnie analizowanie ludzkich 
postaw, zachowań, emocji. W ,,poetyckich 
formach” - przedstawianych nie wprost – 
szukam obszarów ludzkiej wrażliwości, ludz-
kich pragnień, trosk czy energii, które na 
mnie oddziałują.

Tomasz Koclęga

In my work, I focus on people. I am interested 
in analysing human attitudes, behaviours, 
and emotions. Through „poetic forms „ - not 
presented explicitly  - I look for areas of human 
sensitivity, human desires, worries or energies 
that affect me.

Tomasz Koclęga
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32 

2017
mosiądz, drewno, technika własna/ 
brass, wood, own technique
79 x 7,5 x 7,5 cm z podstawą/ including base
sygn./ signed: RENES, 
monogram wiązany/ monogram: KR

Venus / Venus

KRZYSZTOF RENES ur. 1984 Warszawa
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33

2013
drewno polichromowane, złocenia szlagmetalem/ 

polychrome wood, schlagmetal gilding
60 x 83 x 40 cm

Aryman / Ahriman

MARCIN MYŚLIWIEC ur. 1983 Jasło

39

 CE
NA

 W
YW

OŁ
AW

CZ
A: 

2 4
00

 ZŁ



34

2017
drewno jesionowe, miedź/ 
ash wood, copper
46 x 25,5 x 8,5 cm
nalepka autorska/ artist’s sticker

Istota / Being

STANISŁAW KOŚMIŃSKI ur. 1987 Zakopane

 CE
NA

 W
YW

OŁ
AW

CZ
A: 

2 4
00

 ZŁ

40



35

2019
gips ceramiczny, tkanina, żywica epoksydowa, drewniana podstawa/ 

ceramic plaster, textile, epoxy resin, wooden base
28 x 22 x 28 cm 

Portret w żółtym turbanie / Portrait in a yellow turban

ALEKSANDRA KOPER ur. 1982 Józefów

Prezentowana rzeźba to praca z cyklu: Średniowieczny Portret Współczesny.  Artystka przedstawia 
wizerunki swoich znajomych i najbliższych, nadając im jednak średniowieczny charakter. Inspiracja 
ówczesnymi nakryciami głowy to wynik fascynacji artystki malarstwem średniowiecznym. W pracach 
artystki odnaleźć można jej oddanie rzeczywistym formom.  

(tekst pochodzi z katalogu do wystawy, autor: Justyna Stasiek Harabin) 

The sculpture presented is a work from the Contemporary Medieval Portrait series. The artist 
presents images of her friends and relatives, but gives them a medieval character. The Inspiration 
for contemporary headgear results from the artist’s fascination with medieval painting. Her devotion 
to realistic forms are obvious in her works. 

(the text comes from an exhibition catalogue, author: Justyna Stasiek Harabin)
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2019
brąz, kamień/ bronze, stone
edycja/ edition: 1/9
29 x 13 cm
podstawa/ base: 6 x 6 cm

Taniec / Dance

WOJCIECH PONDEL ur. 1973 Kluczbork

Dzięki precyzyjnemu określeniu kształtu i formy, rzeźby 
mogą tworzyć zróżnicowane konfiguracje kompo-
zycyjne: jednoelementowe lub wieloelementowe. 
Przez powtórzenie tego samego elementu tworzona 
jest odrębna forma plastyczna oraz inna treść.

Wojciech Pondel

Thanks to the precise definition of shape and form, 
sculptures can create either single-element or multi-ele-
ment configurations. By repeating the same element, 
a separate artistic form and content are created. 

Wojciech Pondel
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37

2019
metal, kamień, technika własna/ metal, stone, own technique

30 x 54 x 31 cm
sygn./ signed: PAWŁOWSKIG. 2019

Byk (z cyklu Prawda Materii) / Bull (from the series Truth of the Matter)

GRZEGORZ PAWŁOWSKI ur. 1981 Złotoryja

Rzeźba z serii Prawda Materii: (tekst do serii)

Wędrówka w nieznane.
Dyskutujemy bez słów...
Raz ona prowadzi mnie…zaraz ja chwytam ją...
To jest czyste, bezmyślne, instynktowne...
Czytam znaki, wpatruje się w nią...
Czasem milczy by zaraz wszystko wykrzyczeć...nakierować mnie. 
Prosi by nadać jej dalszy kształt.
Jej żywe struktury nigdy nie kłamią...
Lubuję się w jej naturze, prostocie i prawdzie...
Rzeczywistość to właśnie materia,
cała reszta to nasze subiektywne spojrzenie.

Sculpture from the series Truth of the Matter: (text for this series)

A journey into the unknown.
We speak without words...
Once she guides me...I grab her...
It is clean, thoughtless, instinctive...
I read the signs, gaze at her...
Sometimes she is silent only to shout out everything...to direct me.
She asks to shape her further.
Her living structures never lie...
I like her nature, simplicity and truth...
Reality is matter,
all the rest is our subjective view.
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2018
technika własna/ own technique
83 x 49 cm
sygn./ signed: “Architektura cielesności” 
technika własna 2018 Karolina Kardas

Architektura cielesności / Corporeal architecture

KAROLINA KARDAS ur. 1992 Elbląg

Temat „Architektura Cielesności” jest moim 
autorskim tematem, który jest interpreto-
wany w różnych technikach. Najbliższe tezie 
ciała jako architektury są prace w formie 
reliefów, które oddziałują swoją wypukłością 
i cielesnością, a zamknięte w kształcie planu 
architektonicznego tworzą syntezę tematu 
„Architektura Cielesności”.

Karolina Kardas

The subject „Corporeal Architecture” is my own 
theme, which is interpreted using various tech-
niques. The closest theses of the body as archi-
tecture are works in the form of reliefs, which 
interact with their convexity and corporeality, 
and are enclosed in the shape of an archi-
tectural plan create a synthesis of the theme 
„Corporeal Architecture”.

Karolina Kardas
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2017
żywica patynowana/ patinated resin

36 x 30 x 30 cm
sygn./ signed: Socha P. 2017 Flegmatyk

Flegmatyk / Phlegmatist

PIOTR SOCHA ur. 1990 Konin

Flegmatyk jest częścią cyklu „Tempe-
rament jako odzwierciedlenie prawdziwej 
ukrytej natury człowieka”. Jest to próba 
ukazania ukrytej osobowości, ponieważ  
każdy z nas tłumi w sobie pewne uczucia.

Phlegmatist is part of the series „Tempe-
rament as a reflection of the true hidden 
nature of man”. It is an attempt to show 
a hidden personality, because each of 
us suppresses some of our feelings.
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ceramika/ ceramic
32 x 24 cm

Ofelia / Ophelia

AGNIESZKA PODKÓWKA ur. 1972 Łódź
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2016
szkło, metal/ glass, steel

23,5 x 40 x 9,5 cm
sygn./ signed: monogram wiązany/ monogram: WŚ

Blue Lagoon / Blue Lagoon

WITOLD ŚLIWIŃSKI ur. 1963 Krosno
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2016
marmur, żeliwo/ marble, cast iron
16,5 x 16,5 cm

Portret na futrze II / Portrait on fur II

PAWEŁ CZEKAŃSKI ur. 1989 Lublin
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43

2018
buk polichromowany, gwoździe, guma/ 

polychrome beech, nails, rubber
69 x 45 x 24 cm

sygn./ signed: IGNACY NOWODWORSKI

Skrzydlaty powiernik / Winged confidant

IGNACY NOWODWORSKI ur. 1980 Gdańsk
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2018
płyta OSB, gips akrylowy/ oriented strand board, acrylic plaster
91 x 65 x 45 cm

Eikon / Eikon

MARCIN SMOSNA ur. 1990 Jelenia Góra

Aktualną działalność artystyczną określiłbym jako próbę materializacji idei dotyczących uniwer-
salnych elementów struktury psychiki ludzkiej, niedostrzeganych zazwyczaj w życiu codziennym.

Marcin Smosna

I would describe my current artistic activity as an attempt to materialise ideas regarding universal 
elements of the structure of the human psyche, which are usually overlooked in everyday life.

Marcin Smosna
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W 1972 roku dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz-
nych w Poznaniu, w pracowni Olgierda Truszczyń-
skiego. Po studiach, w rodzinnej Bydgoszczy wraz 
z Ignacym Bullą założył Grupę Bydgoską – Galeria 
1+X. Autor licznych realizacji w przestrzeni publicz-
nej m.in. „Wędrowiec”, rzeźba portretowa Andrzeja 
Szwalbe, Czesława Miłosza czy Mariana Rejew-
skiego. Jego prace były eksponowane nie tylko 
w Polsce, ale również w Niemczech, Francji, Wiel-
kiej Brytanii czy Norwegii. Rzeźby artysty można 
na stałe podziwiać w zbiorach Muzeum Okręgo-
wego w Bydgoszczy. 

Michał Kubiak graduated with honors from the 
State College of Fine Arts in Poznań in 1972 after 
working in the studio of Olgierd Truszczyński. After 
graduating, together with Ignacy Bull, he founded 
the Bydgoszcz Group - Galeria 1 + X in his hometown 
of Bydgoszcz. Kubiak is the creator of numerous 
projects in public spaces, including „The Wande-
rer”, and sculptures of Andrzej Szwalbe, Czesław 
Miłosz and Marian Rejewski. His works were exhibi-
ted not only in Poland, but also in Germany, France, 
Great Britain and Norway. Kubiak’s sculptures can 
be permanently admired in the collections of the 
District Museum in Bydgoszcz.

Rzeźbiarka, rysowniczka mieszkająca i tworząca 
na mazowieckiej wsi. Absolwentka UMK w Toru-
niu na kierunku Rzeźby, dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w 2004 roku w pracowni prof. Macieja 
Szańkowskiego. Laureatka nagrody im. prof. Adolfa 
Ryszki dla najlepszego studenta rzeźby w roku 
akademickim 2002/2003. Poza rzeźbą artystka 
również spełnia się w rysunku oraz grafice. Karło-
wicz ma na swoim koncie kilka wystaw indywidu-
alnych oraz kilkanaście zbiorowych w Polsce i za 
granicą.  Aktywna uczestniczka plenerów, sympo-
zjów oraz targów sztuki. 

Magdalena Karłowicz is a sculptor and  sketch 
artist who lives and works in the Masovian coun-
tryside. A graduate of sculpture at the Nicolaus 
Copernicus University in Toruń, she obtained her 
diploma with distinction in 2004 in the studio of 
prof. Maciej Szańkowski. Karłowicz is the winner 
of the Professor Adolf Ryszka Prize for the best 
sculpture student in the 2002/2003 academic year. 
In addition to sculpture, she also excels in drawing 
and graphics. Karłowicz has under her belt seve-
ral solo and collective exhibitions in Poland and 
abroad. She is a participant of plein-airs, sympo-
sia and art fairs.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta 
we Wrocławiu. Od wielu lat związany z macierzystą 
uczelnią jako wykładowca, a od 2007 roku profesor 
w Katedrze Ceramiki i Szkła. Artysta specjalizujący się 
w ceramice, obiektach oraz instalacjach, w których 
sprawnie łączy rzeźbę z dizajnem. W roku 2000 rezy-
dował na Uniwersytecie w Akron (Myers School of Art) 
w Ohio, USA.  Jest również stypendystą Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego (2009) oraz  Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010). 
Uczestnik ponad 100 wystaw zbiorowych i 20 indy-
widualnych,  m.in.: Design.PL w Instytucie Polskim 
w Bukareszcie (2004); Without Borders prezentowanej 
w Sankt Petersburgu w Rosji (2011); Ceramika polska 
XX w. Muzeum Narodowym we Wrocławiu (2004), 
Karesansui w Regionalnym Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych Konduktorownia, Częstochowa (2012). 

Maciej Kasperski is a graduate of the Eugeniusz 
Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw. For many 
years he has been associated with his alma mater as 
a lecturer, and since 2007 he has been a professor at 
the Department of Ceramics and Glass. Kasperski 
specialises in ceramics, objects and installations in 
which he efficiently combines sculpture and design. 
In 2000, he was a resident lecturer at the University 
of Akron (Myers School of Art) in Ohio, USA. He has 
received scholarships from the Marshal of the Lower 
Silesian district (2009) and the Ministry of Culture and 
National Heritage (2010). Kasperski has participated 
in over 100 group and 20 individual exhibitions, inclu-
ding Design.PL at the Polish Institute in Bucharest 
(2004); Without Borders in St. Petersburg, Russia (2011); 
Polish Ceramics of the 20th century at the  National 
Museum in Wrocław (2004), and Karesansui at the 
Regional Society for the Encouragement of Fine Arts, 
Częstochowa (2012).

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni (Orłowo), następnie naukę kontynuowała na 
gdańskiej ASP na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskała 
w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego w 2010 roku, 
natomiast aneks Ceramika Artystyczna u prof. Teresy 
Klaman. Od 2013 roku związana z macierzystą uczelnią 
na stanowisku asystenta w Pracowni Ceramiki Arty-
stycznej.  Artystka stale sięga po alternatywne metody 
wypalania ceramiki, które podkreślą indywidualny 
charakter jej prac. Poza ceramiką artystka tworzy 
również rzeźby oraz rysunki. Jej praca ceramiczna 
„Into the Wild”  została nagrodzona podczas Interna-
tional Ceramics Biennale organizowanej w Museum 
of Art Cluj-Napoca w Rumunii (2015). Uczestniczka 
wielu wystaw indywidualnych oraz zbiorowych m.in. 
Gdańskiego Biennale Sztuki, czy „Ceramique 45” 
Chateau de Saint Jean le Blanc we Francji, Concurs 
de Ceramica de l’ Alcora w Hiszpanii oraz plene-
rów rzeźbiarskich.

Alicja Buławka graduated from the State Secondary 
School of Fine Arts in Gdynia (Orłowo), then continued 
her studies at the Academy of Fine Arts in Gdańsk at 
the Faculty of Sculpture. She obtained her diploma in 
the studio of prof. Sławoj Ostrowski in 2010, while also 
studying artistic ceramics under prof. Teresa Klaman. 
From 2013, worked at her alma mater as an assistant 
at the artistic ceramics studio. Buławka constantly 
uses alternative methods of firing ceramics, which 
emphasise the individual character of her works. In 
addition to ceramics, the artist also creates sculptu-
res and drawings. In 2015, her ceramic work „Into the 
Wild” won a prize at the International Ceramics Bien-
nale organised by the Museum of Art Cluj-Napoca in 
Romania. She has participated in many plein-airs and 
exhibitions, including The Gdańsk Art Biennale, „Cera-
mique 45” at Chateau de Saint Jean le Blanc in France, 
and the Concurs de Ceramica de l’Alcora in Spain.
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Artysta zafascynowany modernizmem i przedwo-
jenną awangardą. Sięga po różne formy wyrazu arty-
stycznego, rzeźbę, malarstwo, rysunek czy też grafikę 
wydawniczą.  Absolwent warszawskiego ASP, pracę 
dyplomową zatytułowaną „Pieta” obronił w pracowni 
prof. Adama Myjaka w 2010 roku, została ona wyróż-
niona udziałem w wystawie COMING OUT – Najlep-
sze dyplomy ASP 2010. W 2019 roku „Pieta” została 
również wybrana do grupy 40 najlepszych prac dyplo-
mowych ostatniej dekady. Autor nagrobka Zbigniewa 
Zapasiewicza znajdującego się na powązkowskim 
Cmentarzu Wojskowym w Warszawie. Współautor 
projektu  „Rzeźby nad Wisłą”,  członek grupy  Reaktor 
– Laboratorium Rzeźby, pracowni artystycznej skupia-
jącej warszawskich absolwentów Wydziału Rzeźby 
ASP. W roku 2016 Ostrzeszewicz został wyróżniony 
w rankingu prezentującym najbardziej obiecujących 
młodych artystów -  Kompas Młodej Sztuki. 

Ostrzeszewicz is an artist fascinated by moder-
nism and pre-war avant-garde. He’s confident using 
various forms of artistic expression: sculpture, pain-
ting, drawing or publishing graphics. A graduate of 
the Warsaw Academy of Fine Arts, he completed his 
final work „Pieta” in the studio of prof. Adam Myjak in 
2010. “Pieta” was featured in COMING OUT, a show-
case of the best student works  from the Academy of 
Fine Arts in 2010. In 2019, „Pieta” was also shortlisted 
as one of the  40 best student sculptures of the last 
decade. Ostrzeszewicz is the sculptor of Zbigniew 
Zapasiewicz’s tombstone located at the Powązki Mili-
tary Cemetery in Warsaw. Co-author of the „Sculp-
tures by the Vistula” project, member of the Reaktor 
Sculpture Laboratory group, an art workshop encom-
passing graduates of the Academy of Sculpture in 
Warsaw. In 2016, Ostrzeszewicz was featured in Young 
Art Compass,  a ranking of the most promising young 
artists in Poland.

Absolwentka warszawskiego ASP, dyplom 
obroniła w 2017 w pracowni profesora Antoniego 
Pastwy, od 10 lat zajmuje się ceramiką. Podczas 
studiów odbyła półroczne stypendium w Akademii 
Sztuk Pięknych w Carrarze we Włoszech. Uczest-
niczka wielu plenerów oraz wystaw zbiorowych 
w Polsce  i za granicą. Poza ceramiką zajmuje się 
również witrażem, rysunkiem oraz sztuką użyt-
kową. Na co dzień zajmuje się tworzeniem sceno-
grafii, a także prowadzi warsztaty artystyczne.

A graduate of the Warsaw Academy of Fine Arts, 
she obtained her diploma in 2017 while working in 
the studio of Professor Antoni Pastwa. Pawlicka 
has been working in ceramics for over 10 years. 
During her studies, she was awarded a six-month 
scholarship at the Academy of Fine Arts in Carrara, 
Italy. She has participated in many outdoor and 
group exhibitions in Poland and abroad. In addition 
to ceramics, she also works with stained glass, 
drawing and applied art. From day to day, she works 
on creating scenery and also runs art workshops.

Artystka zajmująca się rzeźbą i ceramiką. Absol-
wentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, dyplom ukończyła w pracowni 
prof. Adama Myjaka. W latach 2011-2013 studiowała 
w pracowni ceramiki u prof. Stanisława Bracha. 
Prowadzi warsztaty ceramiczne dla dzieci i doro-
słych. W 2012 roku otrzymała nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Marika Nowak is an artist working with sculpture 
and ceramics. A graduate of the Sculpture Depart-
ment of the Academy of Fine Arts in Warsaw, 
she worked in the studio of prof. Adam Myjak. 
Between 2011-2013 she studied ceramics in prof. 
Stanisław Brach’s studio. She often runs ceramic 
workshops for children and adults. In 2012, Nowak 
received an award from the Minister of Culture and 
National Heritage.

Artystka wszechstronna, tworzy instalacje, 
happeningi, rzeźbę, rysunek, land art. Studia na 
Wydziale Rzeźby ukończyła z wyróżnieniem na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoich 
pracach sięga zazwyczaj po lekkie materiały 
takie jak papier, tkanina czy nawet gąbka. Bardzo 
ważna dla artystki jest kondycja ziemi oraz jak 
to jak społeczeństwo na nią oddziałuje. Stale 
poszukuje sposobu by połączyć muzykę i rzeźbę 
w jednym kreatywnym procesie. Uczestniczka 
wielu wystaw i festiwali. 

Ewa Dąbrowska is a versatile artist who creates 
installations, happenings, sculptures, drawings, 
and land art. She graduated with honors at the 
Warsaw Academy of Fine Arts. In her work she 
often incorporates light materials such as paper, 
fabric or even a sponge. The condition of the 
earth and how society affects it are very impor-
tant for the artist. Dąbrowska is constantly looking 
for ways to combine music and sculpture in one 
creative process. She has participated in many 
exhibitions and festivals.
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Na co dzień projektant from użytkowych, ukoń-
czył warszawską ASP na Wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego, malarstwo i rysunek studiował 
w pracowni prof. Łukasza Korolkiewicza, rzeźbę 
konceptualną pod kierunkiem prof. Marka Sarełły 
i prof. Jerzego Mizery. Artysta rzeźbi i maluje z pasji, 
jak sam mówi stanowi to odskocznię od codzienno-
ści. Podczas tworzenia kieruje się intuicją, reaguje 
na otaczający go świat. Jego ulubionym tworzy-
wem jest surowa stal. 

From day to day Tomasz Karolak works as  
a functional designer. He  graduated from the 
Warsaw Academy of Fine Arts at the Faculty of 
Industrial Design. He studied painting and drawing 
in the studio of prof. Łukasz Korolkiewicz, as well as 
conceptual sculpture under the direction of prof. 
Marek Sarełła and prof. Jerzy Mizera. The artist 
sculpts and paints with passion, he describes it 
as a springboard away from everyday life. While 
creating Karolak is guided by intuition and reac-
tions to the world around him. His favorite mate-
rial is raw steel.

Absolwent Grafiki na Wydziale Sztuki UP w Krako-
wie. Dyplom obronił w 2016 roku w pracowni wklę-
słodruku dr. Stanisława Cholewy. Jego prace 
były eksponowane na licznych wystawach, m.in. 
w Muzeum Narodowym W Krakowie, Miami 
„Context Art Miami”, Nowym Jorku czy Abu Dhabi. 
Artysta w swoich pracach skupia się  na ruchu ludz-
kiego ciała, jego deformacjach oraz związku formy 
z przestrzenią. Jego prace znajdują się w zbiorach 
prywatnych w Polsce i na świecie.  

Adam Bakalarz studied graphics at the Faculty 
of Art at the Pedagogical University of Cracow. He 
earned his diploma in 2016 in the rotogravure prin-
ting studio of dr. Stanisław Cholewa. His works have 
been displayed at numerous exhibitions including 
the National Museum in Cracow, „Context Art 
Miami”, New York, and Abu Dhabi. In his works, the 
artist focuses on the movement of the human body, 
its deformations and the relationship between form 
and space. His works are in private collections in 
Poland and around the globe.

Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku 
Rzeźby, w 2014 roku uzyskał dyplom z wyróżnie-
niem. Otrzymał nagrodę im. prof. Adolfa Ryszki 
dla najlepszego studenta kierunku Rzeźba. Arty-
sta pracuje w ceramice, jego prace wypalane są 
w koreańskim piecu Tongkama opalanym drew-
nem. Obecnie doktorant na Wydziale Ceramiki 
i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Jakub Biewald graduated from the Faculty of 
Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University 
in Toruń.  Specialising in the field of sculpture, he 
earned his diploma with distinction in 2014. He 
received the prof. Adolf Ryszka prize for the best 
sculpture student. Biewald works with ceramics 
and his works are fired in a Korean wood-burning 
Tongkama furnace. He is currently a PhD student at 
the Faculty of Ceramics and Glass of the Academy 
of Fine Arts in Wrocław.

Artysta wszechstronny – rzeźbiarz, fotograf, 
grafik. Absolwent warszawskiego ASP na Wydziale 
Grafiki. W 2009 roku jego praca została nagrodzona 
drugim miejscem w Ogólnopolskim konkursie 
rzeźbiarskim na Statuetkę wręczaną Laureatom 
Konkursu Chopinowskiego. Stypendysta Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Laureat 
Złotego Indeksu. Ostatnio jego prace można było 
oglądać podczas indywidualnej wystawy  Valu-
ation of Value w Warszawie. 

Musiałowski is a versatile artist: a sculptor, photo-
grapher, and graphic artist. He is a graduate of 
the Faculty of Graphics at the Warsaw Academy 
of Fine Arts. In 2009 his work took second place 
in the National Sculpting Competition to design 
a statuette handed to the Winners of the Polish 
Fryderyk Chopin Piano Competition. Musiałowski 
holds a scholarship from the Minister of Culture 
and National Heritage and is a winner of the 
Golden Index award. Recently, his works could 
be seen at his individual exhibition “Valuation of 
Value” in Warsaw. 
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Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum 
Plastycznym w Jarosławiu, następnie podjął studia 
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom 
uzyskał w 1999 roku z wyróżnieniem. Na swoim 
koncie posiada wiele wystaw indywidualnych m.in. 
W Teatrze Wielkim w Warszawie, Atenach, gale-
rii Szyb Wilson w Katowicach czy Domu Kultury 
w Andrychowie. Jego prace prezentowane były 
również w ramach wystaw zbiorowych we Fran-
cji, Niemczech czy Rzeszowie. W rzeźbach arty-
sty często przewija się motyw macierzyństwa 
i opiekuńczości.

Andrzej Siek began his artistic education at the 
Secondary School of Arts in Jarosław, then took up 
studies at the Academy of Fine Arts in Cracow. He 
graduated with honors in 1999. He has had numerous 
individual exhibitions, including at the Grand Theater 
in Warsaw, in Athens, the Wilson Shaft gallery in 
Katowice and the House of Culture in Andrychów. 
His works were also presented as part of group exhi-
bitions in France, Germany and Rzeszów. The artist’s 
sculptures often feature the theme of motherhood 
and protectiveness.

Rzeźbiarz tworzący w drewnie. Ukończył reży-
serię teatru amatorskiego na Uniwersytecie Ludo-
wym we Wzdowie. W latach 1992-1999 pracował 
na stanowisku asystenta scenografa w Teatrze 
Kreatur w Berlinie. Uczestnik ponad dziewięćdzie-
sięciu wystaw zbiorowych i trzydziestu indywidu-
lanych m.in. w Niemczech, Francji, Danii, Polsce 
oraz Stanach Zjednoczonych. Laureat licznych 
nagród artystycznych. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków, od 2006 roku prowadzi 
„Galerię Sękową”.

A sculptor working in wood. He completed his 
studies in amateur theatre directing at the People’s 
University in Wzdów. Between 1992-1999 he worked 
as an assistant stage designer in Teatr Kreatur in 
Berlin. Woronie has participated in over ninety group 
and thirty individual exhibitions in Germany, France, 
Denmark, Poland and the United States. He has won 
numerous artistic awards. He is a member of the 
Polish Artists and Designers Association, and since 
2006 he has been in charge of Galeria Sękowa.

Rzeźbiarz, wykładowca. Ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w rodzinnej Łodzi, 
następnie podjął studia na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie w pracowni kolejno Stanisława 
Kulona oraz prof. Tadeusza Łodziany. W 1983 roku 
uzyskał dyplom z rzeźby u prof. Łodziany, a także 
aneks malarstwa pod kierunkiem prof. Ludwika 
Maciąga. W pracach artysty dominuje temat 
syntezy formy aktu kobiecego. 

Roman Solski is a sculptor and lecturer. He 
graduated from the State High School of Fine Arts 
in his hometown of Łódź, then took up studies at 
the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studio 
of Stanisław Kulon and prof. Tadeusz Łodziana. 
In 1983, Solski earned a diploma in sculpture 
under the supervision of prof. Łodziana, as well as 
a diploma in painting under the direction of prof. 
Ludwik Maciąg. The artist’s works are domina-
ted by the theme of the synthesis of the form of 
the female nude.

W 1990 roku ukończył warszawską ASP na 
Wydziale Rzeźby. Artysta tworzy zarówno małe 
formy rzeźbiarskie, jak i duże realizacje w plenerze. 
W swoich pracach przedstawia człowieka, jego 
przeżycia, doznania, doświadczenia  czy relacje 
z innymi, często sięgając po ironię. Odwołuje się 
również do ludzkich emocji. Uczestnik kilkuna-
stu wystaw, zarówno w kraju i za granicą. Jego 
prace trafiły do prywatnych kolekcji w Polsce, 
Danii i Niemczech.

Paweł Rubaszewski graduated from the Depart-
ment of Sculpture at the Warsaw Academy of Fine 
Arts in 1990. The artist creates both small sculp-
tural forms and large outdoor realisations. In his 
works he presents a human, his life experiences, 
relationships with others, and often does so in 
an ironic fashion. The artist also refers to human 
emotions. Rubaszewski has participated in seve-
ral exhibitions both at home and abroad. His works 
have found their way into private collections in 
Poland, Denmark and Germany.

15 16

13 14

AN
DR

ZE
J S

IEK
 

PIO
TR

 W
OR

ON
IEC

PA
WE

Ł R
UB

AS
ZE

WS
KI 

ur.
 19

73
 Kr

ak
ów

 
ur.

 19
55

 Gi
życ

ko

ur.
 19

61
 W

ars
zaw

a

s. 19

s. 21

s. 18

s. 20

RO
MA

N S
OL

SK
I 

ur.
 19

57
 Łó

dź

55



Dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego 
uzyskał w 2000 roku na wydziale Rzeźby warszawskiej 
ASP. Od lat związany z macierzystą uczelnią, gdzie 
kieruje Pracownią Ceramiki. W roku 2014 uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk pięknych 
na Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Profesor ASP w Warszawie. W tym samym roku 
otrzymał stypendium MKiDN za projekt artystyczny 
„Dwie przestrzenie”. Na swoim koncie posiada liczne 
nagrody, złoty medal za pracę „Miodem płynące” 
w ramach 45 Apimondia 2017, International Apicultu-
ral Congress (Turcja). Jego prace znajdują się w zbio-
rach Muzeum Rzeźby Współczesnej, Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku, New Taipei City Yingge Ceramics 
Museum na Tajwanie czy w Pałacu Sztuki we Lwowie. 

Professor of the Academy of Fine Arts in Warsaw; 
since 2010, head at the Studio of Ceramics at the 
Warsaw Academy of Fine Arts Faculty of Sculp-
ture. Brach is a graduate of the Faculty of Sculpture 
at the Cracow Academy of Fine Arts, class of Prof. 
Marian Konieczny (2000), and of the School of Cera-
mics in Łysa Góra (1987-1993). In 2014, he received 
a postdoctoral degree of  doctor habilitatus in fine 
arts at the Cracow Academy. He is a winner of the 
2011 Rector’s Award at his alma mater and the 2014 
Ministry of Culture and National Heritage grant in arts 
for his project Two Spaces. His Flowing With Honey 
project fetched him a gold medal at the 45th Apimon-
dia International Apicultural Congress in Istanbul, 
Turkey in 2017. His works can be found in collections 
of the Museum of Contemporary Sculpture of the 
Centre of Polish Sculpture in Orońsko, the Interna-
tional Museum of Ceramics in Faenza, Italy, the New 
Taipei City Yingge Ceramics Museum, Taiwan and 
the Art Palace in Lviv as well as in private collections.

Swoją przygodę z rzeźbą rozpoczął w 2007 roku, 
od początku w tej podróży polega na swojej intuicji 
i wyczuciu. Jego prace coraz częściej są prezen-
towane na aukcjach, a także były prezentowane 
na kilku indywidualnych wystawach. Na co dzień 
mieszka i tworzy w Ługwałdzie niedaleko Olsztyna.

Tomasz Wawryczuk began his adven-
ture with sculpture in 2007 and from the outset 
he has relied on his intuition and instinct. His 
works are increasingly presented at auctions 
and have also been displayed at several indivi-
dual exhibitions. Wawryczuk lives and works in 
Ługwałd, near Olsztyn.

Ukończył wrocławską ASP na Wydziale Malar-
stwa i Rzeźby w pracowni malarstwa prof. Krzysztofa 
Skarbka. W swoich pracach dba o precyzję wyko-
nania, starannie dobiera technikę oraz materiał. 
Obiekty jakie tworzy to efekt połączenia rzemiosła 
z malarstwem, efekt ciągłych poszukiwań  kształtu 
i malarskości obiektów. Na swoim koncie ma kilka 
wystaw m.in.: indywidualna wystawa cyklu „Akade-
mizm” w Galerii Sztuki Współczesnej „Mieszkanie 
Gepperta”, Wrocław 2011, „Woliery 2” Muzeum Współ-
czesne, Wrocław 2012, wystawa zbiorowa  „PALIN-
DROM” PGS, Sopot 2015. Jego praca w 2011 roku 
zawisła również w Muzeum Narodowym  we Wrocła-
wiu, artysta sam zawiesił swój obraz pod nieuwagę 
pracowników ochrony.

Sobiepan graduated from the Academy of Fine Arts 
in Wrocław at the Faculty of Painting and Sculpture. He 
learned his craft in the painting studio of prof. Krzysz-
tof Skarbek. In his works, Sobiepan is meticulous in 
his execution, and careful in his selection of his tech-
nique and material. The artworks he creates are the 
result of combining craftsmanship with painting, 
and the effect of his constant search for the shape 
and picturesqueness of objects. Sobiepan has seve-
ral exhibitions under his belt, including the indivi-
dual exhibition of his „Akademizm” series in Galeria 
Mieszkanie Gepperta in Wrocław 2011, „Aviaries 2” 
in the Contemporary Museum of Wrocław in 2012, 
the collective exhibition „PALINDROM” PGS, Sopot, in 
2015. In 2011, Sobiepan took advantage of some unat-
tentive security guards and hung his own painting at 
the National Gallery in Wrocław.

Absolwent Wydziału Rzeźby Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP) w pracowni 
prof. Stanisława Radwańskiego. W roku 2011 uzyskał 
tytuł doktora, a dwa lata później objął stanowisko 
asystenta na Wydziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej 
ASP w Pracowni Podstaw Rzeźby u prof. J. Szczypki. Na 
swoim koncie ma kilka projektów wielkoformatowych, 
między innymi rzeźby upamiętniającej postać Stani-
sława Pyjasa w Krakowie czy też pomnika Jana Pawła 
II w Białej Podlaskiej. W swojej pracy twórczej sięga po 
różne materiały, między innymi drewno, metal, kamień 
czy ceramikę. Autor kilkunastu wystaw indywidual-
nych oraz uczestnik wystaw zbiorowych w Polsce i za 
granicą. Jego ostatnie realizacje mają wyraźnie publi-
cystyczny, krytyczny charakter.

Dariusz Sitek is a graduate of the Faculty of Sculpture 
at Higher School of Applied Arts in Gdańsk (curren-
tly the Academy of Fine Arts) in the studio of prof. 
Stanisław Radwański. In 2011 he obtained a doctoral 
degree, and two years later he became an assistant 
at the Faculty of Sculpture and Intermedia of the 
Gdańsk Academy of Fine Arts in prof. J. Szczypki’s 
workshop. He has several large-format projects 
under his belt, including sculptures commemorating 
Stanisław Pyjas in Kraków or a statue of Pope John 
Paul II in Biała Podlaska. In his creative works, Sitek 
reaches for various materials, including wood, metal, 
stone and ceramics. He has taken part in over a dozen 
individual and group exhibitions both in Poland and 
abroad. His recent works have a clear journalistic and 
critical character.
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W 1986 roku przeprowadził się do szwedzkiego 
miasta Lund, gdzie ukończył szkołę graficzną. 
W kolejnych latach pracował w międzynarodo-
wych agencjach reklamowych. W 2006 roku podjął 
studia w Warszawie na Akademii Sztuk Pięknych 
w pracowni prof. Piotra Gawrona. Jego prace prezen-
towane były na wystawach indywidualnych oraz 
zbiorowych w Polsce, Niemczech, Szwecji i Tajwanie. 

Rafał Tarnawski moved to the Swedish city of Lund 
in 1981, where he graduated from graphic design 
school. In the following years he worked in internatio-
nal advertising agencies. In 2006 he started studying 
in Warsaw at the Academy of Fine Arts in the studio 
of prof. Piotr Gawron. His works have been displayed 
at individual and collective exhibitions in Poland, 
Germany, Sweden and Taiwan.

Absolwentka Wydziału Rzeźby i Działań Prze-
strzennych Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu. Obecnie zawodowo związana z macierzystą 
uczelnią. Artystka oprócz rzeźby zajmuje się cera-
miką, fotografią oraz instalacją. Jest stypendystką 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Miasta 
Poznań. W 2019 zdobyła pierwszą nagrodę 
w konkursie na koncepcję  instalacji artystycz-
nej „Ludzie lodu” organizowanej przez Muzeum 
Pamięci Sybiru. 

Martyna Pająk is a  graduate of the Faculty of Sculp-
ture and Spatial Activities at the University of Arts 
in Poznań. She is currently professionally associa-
ted with her alma mater. Apart from sculpture, the 
artist deals with ceramics, photography and instal-
lation. She holds scholarships from the Ministry of 
Culture and National Heritage, the Ministry of Natio-
nal Education and the City of Poznań. In 2019, she 
won first prize in a competition for her concept for 
the artistic installation „People of Ice” organised by 
the Siberian Memorial Museum.

W 2016 roku z wyróżnieniem obronił dyplomową 
pracę magisterską zatytułowaną „ławica/wisząca 
biblioteka” na Wydziale Rzeźby na warszaw-
skiej ASP. Praca ta była eksponowana na wysta-
wie Coming Out w 2016 – skupiającej najlepsze 
dyplomy ASP w Warszawie.  Ponadto studiował 
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na 
Uniwersytecie Warszawskim. Artysta ceni sobie 
bliskość natury, często w swoich pracach sięga 
po jej dobra, takie jak gałęzie czy wiklinę. Swoje 
projekty land art oraz rzeźby i designu tworzył 
w różnych zakątkach świata, m.in. w Armenii, Brazy-
lii czy Niemczech. Ciągle eksperymentuje, bada 
nowe ścieżki. Uczestnik wielu wystaw i festiwali. 

Jan Sajdak earned his master’s degree with 
honors with his artwork „school/hanging library” at 
the sculpture department at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw. This work was displayed at Coming 
Out in 2016 - an exhibition bringing together the 
best artworks by students of the Academy of Fine 
Arts in Warsaw. 

Additionally, he studied at the Institute of Ethno-
logy and Cultural Anthropology at the Univer-
sity of Warsaw. The artist values   the closeness of 
nature. In his works he uses nature’s gifts, such as 
branches and wicker. Sajdak created his land art, 
sculpture, and design projects in various parts of 
the world, including Armenia, Brazil and Germany. 
He is constantly experimenting and exploring 
new paths. He has participated in many exhi-
bitions and festivals.

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
dyplom uzyskał w pracowni prof. Mariusza Białeckiego. 
Z rzeźbą ma styczność od najmłodszych lat, jego dzia-
dek, wujek i ojciec zajmują się rzeźbą ludową. Artysta 
tworzy głównie w drewnie, z ogromnym szacunkiem 
podchodzi do materiału. Na swoim koncie ma kilka 
wystaw zbiorowych i indywidualnych.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, 
he earned his degree in the studio of prof. Mariusz 
Białecki. Ostoja-Linski has been in close contact 
with sculpture from an early age; his grandfather, 
uncle and father are all engaged in folk sculpture. 
The artist works mainly with wood and approaches 
the material with great respect. He has participated 
in several individual and group exhibitions.
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Absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, obecnie adiunkt w Pracowni 
Rysunku na tymże wydziale. Dyplom obronił 
w 2000 roku w pracowni prof. Mariana Koniecz-
nego.  Stypendysta Ministra Kultury RP oraz Akade-
mii Sztuk Pięknych w Norymberdze, gdzie miał 
okazję pracować pod kierunkiem Tima Scotta. 
Wielokrotnie nagradzany za swoją pracę arty-
styczną. Uczestnik ponad 60 wystaw indywidual-
nych oraz zbiorowych.

Dobiesław Gała is a graduate of the sculp-
ture department of the Academy of Fine Arts in 
Krakow and is currently an assistant professor in 
the drawing studio of the same department. He 
earned his diploma in 2000 under prof. Marian 
Konieczny’s tutelage. Gała holds a scholarship from 
the Polish Minister of Culture and the Academy of 
Fine Arts in Nuremberg, where he had the oppor-
tunity to work under the guidance of Tim Scott. He 
has won numerous prizes for his artistic work and 
has participated in over 60 individual and collec-
tive exhibitions.

Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych im. Stani-
sława Wyspiańskiego w Jarosławiu, następnie 
edukację artystyczną kontynuował na Wydziale 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
dyplom obronił w 2017. Głównym tematem jego 
twórczości są ludzie, ich emocje, wyzwania. Stara 
się pokazać elementy ludzkiej natury i psychiki. 
Artysta od 2018 roku prowadzi własną pracownię 
rzeźbiarską. Jego prace pokazywane były m.in. na 
wystawach w  Krakowie, Toruniu czy Warszawie. 
Jego rzeźba „Śniąca” znajduję się w stałej kolek-
cji Muzeum ASP. 

Bartosz Banasik graduated from the Stanisław 
Wyspiański High School of Fine Arts in Jarosław 
and later continued his artistic education at the 
Sculpture Department of the Academy of Fine Arts 
in Cracow, from which he  graduated in 2017. The 
main theme of his work are people, their emotions, 
and challenges; he tries to depict elements of 
human nature and psyche. The artist has been 
running his own sculpture studio since 2018. His 
works have been shown at exhibitions in Krakow, 
Toruń and Warsaw. His sculpture “The Dreamer”  is 
in the permanent collection of the ASP Museum.

Rzeźbiarz uznawany za wschodzącą gwiazdę 
polskiej rzeźby, znany z „partyzanckiego” podej-
ścia do sztuki i krytycznego spojrzenia na rzeczy-
wistość. Absolwent Wydziału Rzeźby na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał 
w pracowni prof. Janusza Antoniego Pastwy. 
Laureat stypendium MKiDZ (2009). Uczest-
nik licznych wystaw indywidualnych i zbioro-
wych w Polsce oraz Nowym Jorku, Los Angeles, 
Londynie czy Cannes. Artysta mieszka we wsi 
Niwy Ostrołęckie.

Tomasz Górnicki is considered a rising star of 
Polish sculpture, known for his „partisan” approach 
to art and a critical view of reality. He is a graduate 
of the Sculpture Department at the Academy of 
Fine Arts in Warsaw. He earned his diploma in the 
studio of Professor Janusz Antoni Pastwa. In 2009, 
Górnicki won a scholarship from the Ministry of 
Culture and National Heritage. He has participa-
ted in numerous individual and collective exhi-
bitions in Poland, New York, Los Angeles, London 
and Cannes, among others. He lives in the village 
of Niwy Ostrołęcki.

Artysta realizuje się w ceramice artystycznej oraz 
rzeźbie, w której sięga po różne tworzywa, drewno, 
kamień, metal czy też tworzywa sztuczne. Poza 
pracą artystyczną spełnia się również w projek-
tach użytkowych m.in. konserwatorskich.  Jest 
absolwentem Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Stani-
sława Radwańskiego. Laureat pierwszej nagrody 
w konkursie ASP Gdańsk i Lasów Państwowych 
„Leśne przestrzenie”. Uczestnik plenerów rzeźbiar-
skich. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.  

The artist realises himself in artistic ceramics and 
sculpture, in which he reaches for various mate-
rials, wood, stone, metal or plastics. In addition 
to artistic work, Grzęda is also active in conserva-
tion projects. He graduated from the Sculpture 
Department of the Academy of Fine Arts (ASP) in 
Gdańsk in the studio of prof. Stanisław Radwański. 
He won first prize in the Forest Spaces competition 
organised by ASP Gdańsk and State Forests. He 
has participated in many sculptural plein-airs and 
holds a scholarship from the Ministry of Culture and 
National Heritage.
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Absolwent krakowskiego ASP Wydziału Grafiki 
w Katowicach, dyplom otrzymał w 1993 roku. Rzeź-
biarz z dużym dorobkiem dydaktycznym,  od 2009 
roku prowadzi Pracownię Rzeźby na Akademii 
Sztuk Pięknych w Katowicach. Wykładał również 
na zagranicznych uczelniach w USA, Czechach 
i Finlandii. Specjalizuje się w realizacjach plenero-
wych, które można było podziwiać m.in. w Polsce, 
Czechach, USA, Rosji czy Japonii. Cześć jego prac 
na stałe wpisała się w przestrzenie na całym świecie. 
Kolejna monumentalna praca z brązu zostanie zain-
stalowana  w Indiach. Wielokrotny laureat najważniej-
szych konkursów rzeźby w śniegu organizowanych 
w Japonii czy Rosji.  Uczestnik ponad 50 wystaw indy-
widualnych oraz zbiorowych na całym świecie. 

Tomasz Koclęga is a graduate of the Cracow 
Academy of Fine Arts Katowice campus; he received 
his diploma in 1993. A sculptor with a large didactic 
output, he has been running a sculpture studio at 
the Academy of Fine Arts in Katowice since 2009. 
Koclęga has also lectured at universities in the 
USA, the Czech Republic and Finland. He speciali-
ses in outdoor projects and his works can be seen 
in Poland, the Czech Republic, the USA, Russia 
and Japan. Some of his works take pride of place 
in public spaces around the world. His next monu-
mental bronze work will be installed in India. He is 
a multiple award-winner of some of the most impor-
tant snow sculpture competitions organised in Japan 
and Russia. He has participated in over 50 individual 
and group exhibitions around the world.

Artysta pracujący głównie w drewnie. Podej-
ście do materiału ma dla niego ogromne znacze-
nie. Często przy tworzeniu prac sięga po siekierę 
lub piłę łańcuchową, które nadają agresywnego 
charakteru pracy, jednak w połączeniu ze złoce-
niami oraz polichromią tworzą spójną, intrygu-
jącą całość. Ukończył  studia na Wydziale Sztuki 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na  
kierunku Grafika. Absolwent Uniwersytetu Ludo-
wego Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. 

Marcin Myśliwiec is an artist working mainly with 
wood. His approach to the material is of great impor-
tance. During the creative process, he often reaches 
for an axe or a chainsaw, which gives his work an 
aggressive character. However, in combination with 
gilding and polychrome they are given a coherent, 
intriguing whole. He graduated from the Faculty of 
Art at the Pedagogical University in Cracow in the 
field of graphics. Myśliwiec is a graduate of the 
graduate of the People’s University of Arts and Crafts 
in Wola Sękowa.

Absolwent Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. W 2017 obronił rozprawę doktor-
ską na macierzystej uczelni. Poza pracą rzeźbiarza 
i fotografa prowadzi zajęcia ze sztukatorstwa oraz 
rzeźbiarskich technik nowych. Aktywny uczestnik 
plenerów rzeźbiarskich oraz międzynarodowego 
projektu International Medallic Project. Przy tworze-
niu prac opiera się na własnych doświadczeniach 
oraz obserwacji otaczającej go rzeczywistości. 

Paweł Otwinowski graduated in sculpture at the 
Fine Arts Department of the Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. In 2017, he defended his docto-
ral work at the same university. In addition to his 
work as a sculptor and photographer, he teaches 
stucco and sculpting techniques. Otwinowski acti-
vely participates in sculptural plein-airs and the 
International Medallic Project. When creating his 
own works, he relies on his own experience and 
his observations of the reality that surrounds him.

Absolwent warszawskiego ASP na na Wydziale 
Rzeźby oraz Socjologii na Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Inicjator i organizator projektu 
akademickiego Granice Rzeźby (2012). Wywodzi 
się z rodziny rzemieślników tworzących w metalu, 
łączy nowoczesne rozwiązania z tradycyjną formą 
rzeźby. Jego praca dyplomowa „Universale” prezen-
towana była na wystawie najlepszych dyplomów ASP 
Coming Out w 2015. Wyróżniony w Międzynarodo-
wym Konkursie Sportu i Sztuki za rzeźbę „Cyklista” 
(2012) oraz w zestawieniu Future Now - stu najcie-
kawszych współczesnych artystów wg Aesthetica Art 
Prize (2016). Twórca wielu nagród na liczne wydarze-
nia, takie jak Gala Mistrzów Sportu, Europejskie Forum 
Nowych Idei czy Gala Ekstraklasy.

Krzysztof Renes is a graduate of the Faculty of 
Sculpture at the Warsaw Academy of Fine Arts (ASP). 
He also studied sociology at Cardinal Stefan Wyszyń-
ski University. He is the initiator and organiser of the 
Academic Sculpture Borders Project (2012). Renes 
comes from a family of craftsmen working in metal, 
and he links modern solutions with traditional forms 
of sculpture. His graduation piece „Universale” was 
displayed at the exhibition of the best student works 
at Coming Out in 2015. He was awarded in the Inter-
national Competition of Sport and Art for his sculpture 
“Cyclist” (2012) and was featured in  Future Now - one 
hundred of the most interesting contemporary artists 
according to the  Aesthetica Art Prize (2016). He has 
created many award statuettes for events such as the 
Sports Masters Gala, European Forum for New Ideas 
and the Ekstraklasa Gala.

30 31

3332

TO
MA

SZ
 KO

CL
ĘG

A
MA

RC
IN 

MY
ŚL

IW
IEC

PA
WE

Ł O
TW

INO
WS

KI
KR

ZY
SZ

TO
F R

EN
ES

ur.
 19

68
 Za

wi
erc

ie 
ur.

 19
83

 Ja
sło

 

ur.
 19

81
 Br

an
iew

o
ur.

 19
84

 W
ars

zaw
a

s. 37

s. 39

s. 36

s. 38

59



Artystka skupiającą się w swoich pracach na 
fizyczności i jej związku z materią. Studiowała na 
Wydziale Rzeźby na gdańskiej ASP, ukończyła 
Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi z dyplomem 
rzeźby i grafiki. Jej prace były prezentowane 
na wielu wystawach w Polsce i za granicą m.in. 
podczas wystawy zbiorowej iCan Gallery w Yogy-
akarcie w Indonezji. Autorka rzeźby „Konin” w Koni-
nie.  Ostatnio prace artystki można było podziwiać 
na indywidualnej wystawie „Proszę dotknij/
Please Touch” w Wejściu przez sklep z plate-
rami w Warszawie. 

Aleksandra Koper is an artist whose work 
focuses on physicality and its relationship with 
matter. She studied at the Faculty of Sculpture 
at the Gdańsk Academy of Fine Arts and gradu-
ated from the Academy of Fine Arts in Łódź with 
a diploma in sculpture and graphics. Her works 
have been presented at many exhibitions in Poland 
and abroad, including during the group exhibition 
iCan Gallery in Yogyakarta, Indonesia. Koper is the 
creator of the sculpture „Konin” in Konin. Recently, 
the artist’s works could be admired at her indivi-
dual exhibition „Proszę dotknij/Please Touch” in the 
Warsaw art gallery Wejście Przez Sklep z Platerami. 

Rzeźbiarz, performer, aktor teatrów ulicznych. Na 
stałe tworzy w kompleksie Starej Chaty Walońskiej 
w Szklarskiej Porębie. W swoich pracach mierzy 
się z materią, kamieniem, drewnem oraz metalem, 
w których wyraźnie widać jego szacunek i umiło-
wanie natury. Jego cykl rzeźb „Przemiana Materii” 
pierwszy raz został pokazany w Vals Gallery w Gent 
(Belgia), następnie wystawa była prezentowana 
w Polsce. Inspiracją dla tej wystawy były doświad-
czenia artysty z występów w teatrach ulicznych. 
Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i Europie.

Grzegorz Pawłowski is a sculptor, performer, and 
street theatre actor. He currently works in the Old 
Walloon Complex in Szklarska Poręba. Pawłow-
ski’s works primarily with stone, wood and metal, 
in which his respect and love of nature are clearly 
visible. His series of sculptures „Transformation of 
Matter” was first shown at the Vals Gallery in Gent 
(Belgium), after which the exhibition was presented 
in Poland. The inspiration for this exhibition was the 
artist’s experience of performing in street theatres. 
His works can be found in private collections in 
Poland and Europe.

Rzeźbiarz, medalier. Ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego 
Kenara w rodzinnym Zakopanem. W 2013 ukoń-
czył Wydział Rzeźby na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Cztery lata później obronił pracę 
doktorską. W swoich pracach głównie sięga po 
różne gatunki drewna, eksplorując jego natu-
ralne walory. Artysta należy do Międzynarodowej 
Federacji Sztuki Medalierskiej FIDEM, Polskiego 
Stowarzyszenia Sztuki Medalierskiej. Jego prace 
prezentowane były na wystawach indywidualnych 
oraz zbiorowych w Polsce i za granicą.  

Sculptor, medalist. Stanisław Kośmiński gradu-
ated from the Antoni Kenar State High School of 
Fine Art. in his hometown of Zakopane. In 2013, he 
graduated from the Sculpture Department at the 
Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. Four years later he completed 
his doctoral work. In his pieces, Kośmiński most 
often utilises various species of wood, exposing 
their natural qualities. The artist belongs to the 
International Art Medal Federation FIDEM and the 
Association of Polish Medallion Artists. His works 
have been displayed at individual and collective 
exhibitions in Poland and abroad.

Artysta zajmujący się rzeźbą figuratywną. Studio-
wał na Wydziale Rzeźby na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Autor kilku pomników, w tym 
„Ławeczki Marka Perepeczki w Częstochowie”. 
W pracach artysty można dostrzec wpływ rodzi-
mego folkloru, a także nowych form wyrazu takich 
jak taniec współczesny. 

Wojciech Pondel is an artist dealing in figurative 
sculpture. He studied at the sculpture department 
at the Academy of Fine Arts in Cracow. He is the 
creator of several monuments, including „Marek 
Perepeczko Benche in Częstochowa”. In the artist’s 
works one can see the influence of native folk-
lore, as well as new forms of expression such as 
contemporary dance.
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Ukończył Wydział Rzeźby i Działań Przestrzen-
nych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 
oraz Academy of Fine Arts and Design w Bratysła-
wie.  W 2018 roku obronił dyplom magisterski pod 
kierownictwem dr Jarosława Boguckiego zatytuło-
wany „Autoportret jako próba utożsamiania  się arty-
sty ze swoją sztuką”. Wyróżniony nagrodą burmistrza 
Gminy Mosina w 4. Studenckim Biennale Małej Formy 
im. prof. Józefa Kopczyńskiego. Laureat konkursu na 
projekt  pomnika Bohdana Smolenia. Jego prace były 
prezentowane w Polsce oraz za granicą. 

Piotr Socha graduated from the Faculty of Sculp-
ture and Spatial Activities at the University of Arts in 
Poznań and the Academy of Fine Arts and Design in 
Bratislava. In 2018, he defended his master’s work 
„Self-portrait as an attempt to identify the artist with 
his art” under the direction of Dr. Jarosław Bogucki. 
Socha was awarded the Mayor of Mosina’s prize in the 
4th prof. Józef Kopczyński Small Form Student Bien-
nale. He is the winner of a competition for the design 
of the monument to Bohdan Smoleń. His works have 
been displayed in Poland and abroad.

Absolwent  Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Miejscu Piastowym na  kierunku  Formy 
Użytkowe. Wychowanek rzeźbiarza Władysława 
Kandefera, który był  uczniem Ksawerego Duni-
kowskiego. Swoja drogę artystyczną rozpoczął 
od grafiki i rysunku, w 1996 roku zaczął tworzyć 
prace ze szkła, zarówno użytkowe, jak i artystyczne. 
Współpracuje z  hutami szkła na terenie rodzinnej 
miejscowości. Jego prace wystawiane są zarówno 
w Polsce jak i na świecie. Należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków „Polska Sztuka Użyt-
kowa” w Warszawie.

Witold Śliwiński is a  graduate of the State Secon-
dary School of Fine Arts in Miejsce Piastowe 
in the field of applied forms. A pupil of sculptor 
Władysław Kandefer, who was once a student of 
Ksawery Dunikowski. He began his artistic path 
with graphics and drawing, and in 1996 he began 
to create both functional and artistic works of out 
of glass. He works in conjunction with glassworks in 
his hometown. Śliwiński’s works are exhibited both 
in Poland and around the globe. He is a member of  
Polish Decorative Arts - the Association of Polish 
Artists and Designers in Warsaw.

Artystka skupiająca się głównie na temacie samo-
estetyki, relacji cielesności z duchowością. Ukończyła 
gdańską ASP, od 2016 doktorantka Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Autorka kuratorskiego projektu 
Przestrzeń Intymna. Laureatka licznych konkursów 
m.in. X Olsztyńskiego Biennale o Medal Prezydenta 
Olsztyna (2017), Promocje 2017 czy AleSztuka! 2016. 
Jej prace były wystawiane w Polsce i za granicą.

Karolina Kardas is an artist that mainly focuses 
on the subject of self-aesthetics, the relationship 
between carnality and spirituality. She graduated 
from the Gdańsk Academy of Fine Arts, and has been 
a doctoral student at the Academy of Fine Arts in 
Cracow since 2016. She is the creator of the Intimate 
Space curatorial project. Kardas has won numerous 
competitions, including the Medal of the President of 
Olsztyn at the 10th Olsztyn Biennale in 2017, Promo-
cje 2017, and AleSztuka! 2016. Her works have been 
displayed both in Poland and abroad.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi na 
Wydziale Grafiki i Malarstwa. Stypendystka  Solo-
mona R. Guggenheima w Peggy Guggenheim 
Collection w Wenecji, w roku 2001 otrzymała 
stypendium Rządu Włoskiego Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na Wydziale Malar-
stwa w Accademia di Bella Arti di Venezia.  Artystka 
przez kilka lat tworzyła prototypy karnawałowych 
masek weneckich m.in. dla La Bottega di Tito, 
Roberto Serena czy La Mano.  W latach 2005-2017 
ukończyła kolejno studia licencjackie, magister-
skie i doktoranckie na Wydziale  Operatorskim 
i Realizacji Telewizyjnej w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej w Łodzi. Artystka wszechstronna, 
tworząca rzeźbę, ceramikę artystyczną, scenogra-
fię filmową, a także teatralną. 

Agnieszka Podkówka graduated from the Faculty 
of Graphics and Painting at the Władysław Strze-
miński Academy of Fine Arts in Łódź. She is the 
Solomon R. Guggenheim scholarship holder at the 
Peggy Guggenheim Collection in Venice. In 2001, 
she received a scholarship from the Italian Minister 
of Culture and National Heritage to study painting 
at Accademia di Bella Arti di Venezia. For several 
years, Podkówka created prototypes of Venetian 
carnival masks, including for La Bottega di Tito, 
Roberto Serena and La Mano. Between 2005-2017 
she completed her bachelors, masters and docto-
ral studies at the Faculty of Cinematography and 
Television Production at the National Film School 
in Łódź. A versatile artist creating sculpture, artistic 
ceramics, film and theatre set designs.
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W 2005 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem 
w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. 
Stopień doktora obronił na wrocławskiej ASP 
w 2018 roku. Laureat ZPAP w Salonie Jesiennym, 
Opole 2014, w tym samym roku zdobył I Nagrodę 
na międzynarodowym Sympozjum Rzeźbiar-
skim w Restede (Niemcy). Jego prace prezento-
wane były w ramach indywidualnej wystawy m.in. 
w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, Muzeum 
Edyty Stein w Lubienicy czy Galerii Kronacher 
Kunstverein w Kronach (Niemcy). Dzieła artysty 
znajdują się w zbiorach „Zachęty” oraz w prywat-
nych kolekcjach w Polsce i za granicą. 

Ignacy Nowodworski obtained a diploma with 
distinction at the Art Institute of Opole University 
in 2005. He defended his doctoral degree at the 
Wrocław Academy of Fine Arts in 2018. He was 
awarded by the Association of Polish Artists and 
Designers (ZPAP) at the Salon Jesienne exhibition 
in Opole in 2014. In the same year he took first 
prize at the International Sculpture Symposium 
in Restede, Germany. His works were displayed 
as part of an individual exhibition, including at the 
Contemporary Art Gallery in Opole, the Edith Stein 
Museum in Lubienica and the Kronacher Kunstve-
rein Gallery in Kronach, Germany. The artist’s works 
are in the collections of „Zachęta” and in private 
collections in Poland and abroad.

Od lat związany z Akademią Sztuk Pięknych we 
Wrocławiu, obronił dyplom  w pracowni prof. Janu-
sza Kucharskiego na kierunku Rzeźby. Obecnie 
asystent w Katedrze Technik Rzeźbiarskich na 
macierzystej uczelni. W 2015 zdobył honorowe 
wyróżnienie  w ramach IV edycji przeglądu Młodej 
Sztuki „Świeżą Krew”, organizowanego przez gale-
rię Socato. Uczestnik plenerów oraz sympozjów. 
W swoich pracach posługuje się obiektem, przed-
miotem, przyjmującym rolę symbolu lub metafory. 
Odwołuje się do instynktów, fobii i rytuałów, które 
są trwale złączone z każdą zbiorowością ludzką, 
stanowiąc podłoże i grunt dla myśli i idei.

For years Paweł Czekański has been associa-
ted with the Academy of Fine Arts in Wroclaw. He 
defended his diploma in sculpture in the studio of 
prof. Janusz Kucharski, and is currently an assistant 
in the Department of Sculpting Techniques. In 2015, 
he won an honorable mention in the fourth edition 
of the „Fresh Blood” young art review organised by 
the Socato gallery. Czekański has participated in 
a number of plein-airs and symposia. In his works 
he typically uses an object, which takes the role 
of a symbol or metaphor. He appeals to instincts, 
phobias and rituals that are permanently connec-
ted to every human community, constituting the 
ground for thoughts and ideas.

Asystent Pracowni Rzeźby III na krakowskiej  Akade-
mii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 2015 roku na 
Wydziale Rzeźby w pracowni  prof. Karola Badyny.  
Aktywny uczestnik plenerów oraz warsztatów rzeź-
biarskich. W 2018 roku zajął drugie miejsce w konkur-
sie na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Tarnowie, rok wcześniej otrzymał nagrodę Rektora 
ASP w Warszawie w Konfrontacjach Sztuki 2018. 
Jego prace były prezentowane na wystawach m.in.: 
w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krako-
wie,  Galerii Test w Warszawie, Muzeum Okręgo-
wym w Sandomierzu czy  też w Gdańsku w murach 
Zbrojowni Sztuki. Od 2014 jego prace „Female nude” 
i „Wewnętrzny spór II” są prezentowane w stałej kolek-
cji MEAM (Museu Europeu d’art. Modern) w Barcelonie.

Smosna earned his diploma from the Department 
of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow in 
the studio of prof. Karol Badyna in 2015.  He now works 
as an assistant at the Third Sculpture Studio there. 
He is an active participant in plein-airs and sculpture 
workshops. In 2018, he took second place in a compe-
tition to design the monument to Marshal Józef Piłsud-
ski in Tarnów, and a year earlier he was awarded the 
rector’s prize by the Academy of Fine Arts in Warsaw 
in the Confronting Art contest in 2018. His works have 
been presented at the Art Bunker Contemporary Art 
Gallery in Krakow, Galeria Test in Warsaw, the District 
Museum in Sandomierz and on the walls of the Art 
Armory in Gdańsk. Since 2014, his works ‚Female nude’ 
and ‚Internal Dispute II’ have been a part of the perma-
nent collection at MEAM (the European Museum of 
Modern Art) in Barcelona.
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ZLECENIE LICYTACJI 
AUKCJA RZEŹBY XXI wieku • 13 grudnia (piątek) 2019, godz. 18:00

Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz • Bydgoszcz • Jagiellońska 47 

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: bydgoszcz@sda.pl) do siedziby SDA Bydgoszcz nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem 
licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: bank ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1139 1000 0090 3102 
1455 

Imię i nazwisko   

Dokładny adres   

Telefon, fax, e-mail  

NIP (dla firm) Numer dokumentu tożsamości 

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający 
tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub 
skanu takiego dokumentu). 

Proszę o licytację następujących pozycji: 

Nr pozycji 
w katalogu 

Autor, tytuł 
Maksymalna oferowana kwota lub 

licytacja telefoniczna 

Zlecenie licytacji z limitem 
SDA Bydgoszcz 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 Bydgoszcz 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 oraz współorganizatora aukcji 

Sopockiego Domu Aukcyjnego Bydgoszcz opublikowane w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o 

opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych 

Sopocki Dom Aukcyjny oraz Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz nie ponoszą odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie 

danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz),
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki Dom Aukcyjny 

oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz), a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z 
ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
(Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz),

6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych są Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy 
(Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz) oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania 
informacji określonych w przepisach ustaw.

Imię i nazwisko data, podpis 



BIDDING APPLICATION FORM 

21ST CENTURY SCULPTURE AUCTION • FRIDAY DECEMBER 13, 2019, 6 p.m.
Sopot Auction House Bydgoszcz • Bydgoszcz • Jagiellońska 47 

Dear customers, we encourage you to submit written bids in order to participate in the auction. Phone bidding is also available. Please fill in the bidding 
application form and submit it in person, by post, or via e-mail (bydgoszcz@sda.pl) to the Sopot Auction House (SDA) Bydgoszcz no later than 24 hours prior to 
the auction. Payment for items can be settled in cash or by card at the gallery or by bank transfer: (ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1139 1000 0090 3102 1455). 

Full name ________________________________________________________________________________________________________________ 

Address _________________________________________________________________________________________________________________ 

Telefone number, fax, e-mail address __________________________________________________________________________________________ 

NIP (for companies) ____________________________________ ID document number __________________________________________________ 

Prior to accepting an auction order, an Auction House employee may request full personal details and a document confirming the identity of the 
registered person (ID card, passport, driver’s license). In the case of orders sent by e-mail, postage or fax, a photocopy or scan of such document is 
requested. 

I  would like to bid on the following items: 

Item number 
artist, title 

in catalogue 

Highest offered price 

and/or telephone bidder 

Bidding with a limit 
SDA Bydgoszcz will represent the buyer up to the given amount, while guaranteeing a purchase of an item for the lowest possible amount. I agree to 
one additional bid if another bid of the same amount occurs: Yes  No 

Telephone bidding 
In the event of a telephone bid, please provide a current phone number for the auction. SDA Bydgoszcz employees will contact you shortly before the 
auction of specified items. The Auction House is not responsible for the failure to participate in the telephone auction in the event of problems 
connecting to the given number. 

Your bidding card number is: _________________________________________________________ 

I, the undersigned, declare that:  

1) I have read and accept the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY of the Sopot Auction House and the co-organisor of 
the auction Sopot Auction House Bydgoszcz published in the auction catalogue,
2) I undertake to execute the concluded transactions in accordance with these conditions, in particular to pay the auctioned amount plus the auction fee within 14 
days from the date of auction,
3) All data contained in this form is true and in accordance with my best knowledge. In case of non-disclosure or false data, the Sopot Auction House and Sopot 
Auction House Bydgoszcz are not responsible,
4) I hereby authorise the processing of my personal data by the Sopot Auction House and auction co-organiser CETOR Pty Ltd and Bydgoszcz branch (Sopot Auction 
House Bydgoszcz), for the purposes of the execution of this order, in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data,
5) I agree to the processing of my personal data for marketing purposes by the Sopot Auction House and auction co-organiser CETOR Pty. Ltd. (Sopot Auction House 
Bydgoszcz) and the sending of catalogues issued by the Sopot Auction House, as well as the electronic transmission of commercial information, in accordance with 
the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data
6) I was informed that the administrator of my personal data is Sopocki Dom Aukcyjny Sp. o.o. [Sopot Auction House Pty. Ltd.], CETOR Pty. Ltd. (Sopot Auction 
House Bydgoszcz) and that I have the right to access the content of my data and the right to correct it,
7) I have been informed that the personal information provided in this form will not be shared with anyone, except in the case of mandatory information that must 
be shared according to legal statutes. 

_________________________________ ________________________ 

Full Name Date and Signature 



Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA 
KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi 
obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej 
lub poprzez obwieszczenie aukcjonera. 

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

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

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

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

5. Transakcja warunkowa 
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia 
obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji ceny z 
komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicytowanej. 
Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny 
gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi 
do skutku. Jeżeli 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 pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach 
pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w 
ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione. 

7. Stan obiektu 
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i 
uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz 
przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na 

wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. 
Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest 
on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy nie 
są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie 
ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw. 

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

9. Legenda 
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć w niniejszym 
katalogu: 
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone 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. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej 
przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, 
a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit 
de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą 
w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do 
wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła 
sztuki. 

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

1. Przebieg aukcji 
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. 
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. 

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 
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potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami 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 możliwość 
licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 
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 telefonicznych, 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 aukcji, 
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 przedstawioną 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 
postąpienia 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 wyznaczonego 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 obciążony 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 umożliwiające 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 wyspecjalizowaną 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. 
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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) S opocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia 

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 potwierdzający 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 licytacji”, 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym 
limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią 
dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. 

3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji 
telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w 
katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego lub w galeriach 
Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane 
(pocztą, faxem, mailem) lub 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 zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może 
być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem 
telefonicznym licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu 
aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest 
określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient 
oferuje przynajmniej cenę wywoławczą. 

4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika 
Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność 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) A ukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W 
celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy Sopockiego 
Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta 
bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie 
następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na 
oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany 
obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany. 

4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być 
dokonana płatność. 

5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez 
aukcjonera, 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 naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty 
wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 18%, powyżej 
kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. 

2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w 
terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport 
czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, 
kartą lub przelewem bankowym: 

a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master- 
Card, VISA; 

b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na konto 
galerii organizującej aukcję. 

   W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu. 
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 

Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania obiektu 
kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. 
Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z 
przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem z 
obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia. 

6. ODBIÓR ZAKUPU 
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
aby umówić się na odbiór obiektu. 

2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. 
Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicytowane 
obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami 
transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od 
operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie 
niniejszego regulaminu równoznaczne jest z 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. 

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących z 
jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUNKI 
SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji. 

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
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3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na 
wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc w kontakcie 
z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. 
Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, Sopocki Dom 
Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług 
przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient sam wybierze firmę 
transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się telefonicznie z 
galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, przynajmniej 24 
godziny przed planowanym odbiorem obiektu. 

4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego przed 
przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo 
powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy. 

7. BRAK PŁATNOŚCI 
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej 
ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, Sopocki Dom Aukcyjny może 
zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: 

a) przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na 
ryzyko i koszt klienta; 

b) odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia 
szkód; 

c) odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem 
uiszczenia kaucji; 

d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności 
płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia; 

e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną 
przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą 
niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, nabywca pozostający w zwłoce 
będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej 
aukcji; 

f) wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; 
g) potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego z wierzytelności 

wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji; 
h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności. 

8. DANE OSOBOWE KLIENTA 
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z 
przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania 
danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszerstwa) 
pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny może również 
wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych, 
dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych 
przez Sopocki Dom Aukcyjn y. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i 
podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że Sopocki Dom Aukcyjny może 
wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o 
polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem 58 550 16 05. 

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1) Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym 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 odpowiedzialności 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 zmianami 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. 

4) Prawa i obowiązki Sopockiego Domu Aukcyjnego wynikające z warunków sprzedaży 
aukcyjnej znajdują zastosowanie do współorganizatora aukcji - „CETOR” spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny 
Bydgoszcz). 

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE 
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek 
sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. Sopocki 
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy: 

1) u stawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 
162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga 
zgody odpowiednich władz, 

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24, z późn. 
zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji 
za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną, 

3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu 
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych 
źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000r. Nr 116, 
poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych 
osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI 
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe 
jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów 
zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Sopocki Dom 
Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami: 

1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu 
nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja nie obejmuje: 

a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego 
nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia; 

b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo; 
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie 

oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, 
nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez 
nawiasu („? ” lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”; 

d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego 
artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i 
nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca” 

    

  

  

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią 
specjalistów, uczonych i innych ekspertów; 

f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania różni 
się od faktycznej o mniej niż 15 lat; 

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie 
stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub 
ćwierci); 

h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone 
datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. 
obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie; 

i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie 
wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu. 
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Customer participation in this auction is governed by the AUCTIONS CONDITIONS OF SALE, CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY, 
and this CUSTOMER GUIDE. We encourage you to familiarise yourself with the three-part regulations, which aim to present the legal 
relationship between the Sopot Auction House and the buyer during the auction. The Sopot Auction House acts as a commercial 
intermediary between those presenting the items for sale and the buyers. The conditions may be revoked by the Sopot Auction House or 
changed by annexes available in the auction hall or by the auctioneer's notice. 

 
CUSTOMER GUIDE 

 
I. PRIOR TO THE AUCTION 
 
1. Starting price   
The starting price listed in the catalogue, beneath the item’s description, 
is the amount from which we start the auction. The auction is ascending 
in price, i.e. the auction may end at a price higher than the asking price or 
equal to that amount. 
 
2. Auction fee  
We add an additional auction fee. It is a percentage of the final price of 
the item and is dependent on the amount of the price. The fee is 18% for 
an item up to PLN 100 000 (inclusive) and 15% for an item above PLN 
100 000. The auction fee also applies to after-auction sales in the event 
the item did not sell at auction. The auction price and the auction fee 
includes VAT on goods and services. We issue VAT invoices for the 
purchased objects. We issue them at the express request of the 
customer, at the latest seven days from the date of payment. 
 
3. Estimate 
An estimate of an item’s value is provided in the catalogue and is 
intended as a guide for the interested customer. For more information on 
estimating, we recommend contacting our experts. Finished bidding in the 
estimation range or over the upper limit of the estimation is the final 
transaction. Estimates do not include auction fees or any additional fees. 
 
4. Reserve price 
This is the lowest amount that we can sell an item for, without additional 
consent from the seller. This amount is confidential. Individual objects, 
however, may not have a reserve price. If the final bid is below the 
reservation price, the auction will result in a conditional transaction. This 
is announced by the auctioneer after the hammer is struck. 
 
5. Conditional transactions 
This takes place at the moment when the auction has not reached the 
reserve price. A conditional transaction is treated as a binding offer to 
purchase an object at a price bid. We are committed to negotiating prices 
with the seller, but we cannot guarantee a sale at the price bid. If during 
the negotiation the customer decides to raise the offer to the level of the 
reserve price, or we accept the bid amount, the sale will take effect. If the 
negotiations fail to produce a positive result within five working days from 
the date of auction, the item will be considered unsold. During this period, 
we reserve the right to accept offers equal to the guaranteed price for the 
conditionally sold objects. If we receive such an offer from another bidder, 
we will inform the customer who has conditionally bought the item. In this 
case, the customer has the right to raise his offer to the reserve price and 
then has the right of priority to purchase the object. Otherwise, the 
conditional transaction will not take place and the object may be sold to 
another bidder. 
 
6. Catalogue items 
We provide professional valuations and reliable catalogue descriptions to 
those who entrusted us to sell an item. They are executed in best faith, 
using the experience and expertise of our employees and the experts 
working with us. In spite of the attention given to each of the objects in 
the preparation process, original documentation, exhibit history and 
bibliography, the information presented may not be exhaustive, and in 
some cases, certain facts of interest to subsequent owners, expositions 
and publications, may be deliberately undisclosed. 

 
7. Item condition 
Catalogue descriptions do not describe the condition of items. Lack of this 
information does not imply that the item is free of defects and damage. It 
is therefore advisable for people interested in purchasing a particular item 
to thoroughly inspect it at the pre-auction exhibition and to consult with a 
professional conservator whom we can recommend on request. On 
special request, we can provide a detailed status report of the object. By 
preparing this report, our staff assesses the condition of the item, taking 
into account its estimated value and the nature of the auction in which it is 
presented. Although the assessment of objects in this respect is 
conducted fairly, it is important to remember that our employees are not 
professional conservators. If the object is sold in a frame, we are not 
responsible for its condition. For unmounted objects we will happily 
recommend a professional framer. 
 
8. Exhibition of auction items 
Pre-auction exhibitions are free of charge for viewers. During the 
exhibition, we encourage you to contact our experts who will be happy to 
answer all your questions and provide you with detailed information about 
each item. 
 
9. Legend  
The following legend explains the symbols you can find in this catalogue:  
○ – items manufactured wholly from, or containing, plants or animals    

designated as protected or endangered 
◊ – items with an export license  
● – items for which we charge a fee resulting from a so-called droit de 

suite, i.e. the right of the creator and his heirs to receive remuneration 
for professional resale of original copies of works. The fee will be 
calculated when the amount of the bid exceeds PLN 1000. For 
items up to PLN 500,000 the fee is 5% of the bid amount. For 
items over PLN 500,000 it is 3% of the amount bid. In Poland, 
droit de suite is regulated by article 19-195 of the Copyright and 
Related Rights Act of 4 February 1994, and amended, in line with the 
European Union Directive 2001/84/EC of the European Parliament 
and European Council on 27 September 2001, relating to an author's 
right to remuneration on the resale of an original copy of an artwork. 

 
II. THE AUCTION 
Bids can be made in person or via telephone. Before the auction, buyers 
are able to request a limit their bids. All bidding methods require 
registration prior to the auction. 
 
1. The course of the auction 
The auction is conducted by an auctioneer who reads out the items and 
subsequent bids, indicates the bidders, announces the end of the auction, 
and points to the winner. The bidding is terminated when the auctioneer 
strikes the hammer. This is equivalent to a contract between the auction 
house and the bidder who has offered the highest amount. In the event of 
a dispute, the auctioneer settles the dispute or re-bids the auction. We 
reserve the right to record images and sound during the auction process 
by means of recording devices. We reserve the right to auction only items 
requested by the auction participants prior to the auction. In this case, the 
item numbers are declared to the auction house staff before the auction. 
The auctioneer has the right to arbitrarily divide or combine the items, or 
to withdraw them from the auction without giving reasons. The 
descriptions in the auction catalogue may be supplemented or altered by 
the auctioneer or the person indicated by her prior to the auction. The 
auction is conducted in Polish, but at a participant’s special request, 
some of the bidding may be conducted in parallel in English. Such 
requests should be submitted no later than one hour before the auction 
together with the information of the items concerned. 
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2. Bidding in person 
In order to bid, you must fill out an auction participation form and receive 
a numbered bidding card. New customers should register at least 24 
hours before the auction to allow us time to process your details. In order 
to verify your details, we can ask for a document confirming your identity 
(ID card, passport, driving license). Personal information of clients is 
confidential and remains solely with the Sopot Auction House. Your 
information may be processed to the extent necessary to execute the 
bidding order. For customers who have outstanding balances due to 
purchases at previous auctions, we may refuse participation in upcoming 
auctions. Please mind your auction number. If you lose it, please inform 
us immediately. At the end of the auction, you must receive a 
confirmation of the transaction. 
 
3. Telephone bidding 
If you are unable to participate in the auction in person, you may be able 
to bid on the phone through one of our staff members. Customers 
interested in this service should send us the completed order form no 
later than 24 hours before the start of the auction. We are not responsible 
for the fulfilment of requests submitted later. The order form is available in 
the catalogue, at our auction house and on our website. The form must 
be sent by fax, post, email or submitted in person. Please include a 
photocopy of your identity document for verification. Our staff member will 
connect with the customer before bidding on selected items. However, we 
are not responsible for the failure to participate in telephone bidding in the 
event of problems with connecting a call with a customer. Therefore, we 
recommend you specify the maximum amount (without the auction fee) to 
which we will be able to bid on your behalf. We reserve the right to record 
and archive the telephone conversations referred to above. The 
described service is free and confidential. 
 
4. Bidding on behalf of the client 
The second option for customers who cannot personally participate in 
auctions is placing a request for a limited bid. Customers interested in this 
service should submit the relevant form no later than 24 hours before the 
start of the auction. This is the same form that applies to telephone 
bidding. The amount included in the form should not include the auction 
fee and additional fees, should be expressed in Polish zloty and in 
accordance with the table of increments presented later in this guide. If 
the quoted amount does not match the amounts in the increments table, it 
will be reduced. Our staff will do their best to ensure that the customer 
purchases the selected object at the lowest possible price, but not lower 
than the reserve price. If the limit is lower than the reserve price, then a 
conditional transaction will occur. In the event of two or more requests 
with the same limit, the order of submission is the deciding factor. The 
described service is free and confidential. 
 
5. Table of increments 
Bidding commences at the starting price. The auctioneer increases bids 
according to the table of increments. Depending on the course of the 
auction, he may, at his discretion, decide alternative increments. 
  

price  increment 
 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 

Over  1 000 000 50 000 

  
III. AFTER THE AUCTION  
 
1. Payment  
The buyer is obliged to pay for the auctioned objects within 14 days from 
the date of the auction. Exceeding this specified period may risk accruing 
statutory interest for the period of delay in payment. We accept payment 
in cash, payment cards (MasterCard, VISA) and bank transfers to the 
account of the Auction House. Please include the name of the auction, 
the date of the auction and the item number in the description field. 
 

2. Payment in currencies other than Polish zloty 
All transactions are conducted in Polish zloty. On special request, we can 
accept payments in Euros, U.S. Dollars or British Pounds. The value of 
the transaction paid in a currency other than the Polish Zloty will be 
increased by a handling fee of 1%. We calculate the conversion based on 
the daily exchange rate of the ING BANK ŚLĄSKI. 
 
3. Withdrawal from the contract 
In the event of a delay in the buyer's payment we may cancel the contract 
with the purchaser after the expiry of the additional deadline for payment. 
 
4. Complaints 
All possible complaints are dealt with in accordance with Polish law. 
Complaints for incompatibility of the goods with the contract can be filed 
within one year of issue of the object. We are not liable for hidden 
physical defects and legal defects of purchased items. 
 
5. Receipt of items 
Upon receipt of purchased objects, we require that an identity document 
be presented. Items may be issued to the purchaser, or a person holding 
a written authorization from the buyer. This can only happen at the time of 
full payment and settlement of all obligations arising from prior purchases. 
Purchased items should be received within 30 days of the auction. 
Otherwise they may be returned to an external warehouse and the 
customer is charged for transport and storage costs. The fee will depend 
on the warehouse operator and the type and size of the item. 
Consequently, we are responsible for any loss or damage to the item for 
30 days from the auction only. 
 
6. Transport and consignment 
We provide basic packaging for purchased items to enable personal 
pickup. At the client's explicit request, we can arrange contact with a 
specialized packaging and shipping company. 
 
7. Export license 
Before participating in the auction, potential buyers are advised to find out 
if additional permits are required in the event items are to be exported 
outside of Poland. We remind you that this is regulated by the Law dated 
23 July 2003, relating to the protection and care of antiques (Journal of 
Laws No. 162, item 1568, amended). According to this Law, the export of 
certain items outside the country requires the consent of relevant 
authorities. This is especially true for paintings older than 50 years that 
are worth over PLN 40,000. The buyer is obliged to comply with the 
provisions in this regard, and the impossibility of obtaining the relevant 
documents or any delay in obtaining them does not justify withdrawal 
from the sale or delay in the payment of the full purchase price for the 
item. At the explicit request of the client, we can assist you in contacting a 
specialized art-related company dealing with the exportation of artworks. 
 
8. Endangered species 
Items made of, or containing, animal or plant material, such as coral, 
crocodile skin, ivory, whale bone, rhinoceros horn, tortoise shell, 
regardless of age or content percentage, may require additional permits 
or certificates prior to export. Please note that obtaining export 
documents does not imply the ability to import to another country. The 
buyer is obliged to comply with the provisions in this regard, and the 
impossibility of obtaining the relevant documents or delay in obtaining 
them does not justify withdrawal from the sale or delay in the payment of 
the full purchase price for the item. These types of items have been 
marked for your convenience by the symbol "○" described in the legend. 
However, we are not liable for errors or omissions in the designation of 
items containing items made from protected or regulated species of 
plants and animals. 
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The AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY are a description of the rights and obligations of auctioneers and buyers 
on the one hand and the Sopot Auction House and the other. All potential buyers in the auction should carefully read the AUCTION CONDITIONS and 
the CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY before bidding. 
 

AUCTION CONDITIONS  
 
1. INTRODUCTION 
 
Each object presented in the auction catalogue is intended for sale on the 
terms specified: 
 
a) in the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS 
CONFIRMING AUTHENTICITY, 
b) in other information provided in the rest of the auction catalogue, specifically 
in the CUSTOMER GUIDE, 
c) in the appendices to the auction catalogue or other materials made available 
by the Sopot Auction House in the auction hall. In any case, a change of 
conditions may be made through an appropriate annex or notice given by the 
auctioneer prior to the auction. 
 
By bidding during the auction, whether personally or by proxy, or on the basis 
of a bidding order or telephone order, the bidder and the buyer agrees to the 
wording of these AUCTION CONDITIONS with changes and additions and 
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY. 
 
2. THE AUCTION HOUSE AS A COMMERCIAL INTERMEDIARY 
 
The Sopot Auction House acts as an intermediary acting on its own behalf, but 
on behalf of person authorised to regulate the object, unless otherwise 
specified in the catalogue, its changes or announcements prior to the auction. 
 
3. BIDDING IN AUCTIONS 
 
1) The Sopot Auction House may, at its discretion, refuse to allow certain 
persons to participate in the auction or post-auction sales. All bidders must 
register before the auction, provide the required information in the registration 
form, present an identity document, and collect an auction number. 
 
2) For the convenience of bidders, who cannot participate in the auction in 
person, Sopot Auction House may execute a written bid. In this case, the 
absentee bidder should complete the Bidding Order form, which can be found 
in the catalogue, on the website of the Sopot Auction House or in the galleries 
of the Sopot Auction House. The amount indicated by the bidder in the auction 
should not include the auction fee and additional fees, should be expressed in 
Polish zloty and in accordance with the table of increments. If the quoted 
amount does not match the amounts in the bets table, it will be lowered. The 
auctioneer does not accept an auction order, in which there is no indicated 
maximum amount to which the Sopot Auction House can fulfil the order. The 
Sopot Auction House will endeavour to buy the selected object at the lowest 
possible price, but not lower than the reserve price. If the bid given by the 
bidder is lower than the reserve price and at the same time is the highest bid, 
then a conditional transaction occurs. In the case of two or more orders with 
the same limit, the order of entries is the deciding factor. All bidding orders 
together with a photocopy of an identity document enabling verification of 
personal data should be sent (by post, fax or e-mail) or delivered personally to 
the gallery of the Sopot Auction House at least 24 hours before the auction 
starts. Subsequent orders may not be executed. 
 
3) People interested in bidding via telephone are required to submit a Bidding 
Order form, available in the catalogue, on the website of the Sopot Auction 
House or in the galleries of the Sopot Auction House. All bidding orders should 
be sent (by post, fax, e-mail) or personally to the gallery of the Sopot Auction 
House at least 24 hours before the auction. You are also required to submit a 
photocopy of your identity document for verification of your personal data. 
Subsequent orders may not be executed. Phone bidding can be recorded, 
placing an order constitutes agreement to record the phone call. In case of 
difficulties with the phone call, the bidder may specify on the order the limit to 
which the auction house employee will bid in the event of no phone 
connection. If no limit is specified on the order, the auction house employee 
considers in this case that the client offers at least the asking price. 
 
4) During bidding, both in person and by telephone, or through an employee of 
the Sopot Auction House, the bidder shall take personal responsibility for 
payment of the auctioned items, as described in detail in paragraph 3 of point 5 
below, unless an agreement has been expressly agreed in writing by the Sopot 
Auction House that the bidder is the proxy of the identified third party accepted 
by the Sopot Auction House. 
 
5) The bidding service is not subject to a fee. The Sopot Auction House is 
committed to taking due diligence in the execution of orders, however, it is not 
responsible for failure to deliver such offers, unless the fault for lack of 
execution of orders is solely on the side of the Sopot Auction House. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. AUCTION PROCESS 
 
1) Items may be offered subject to a reserve price, which is the confidential 
minimum sale price agreed between the Sopot Auction House and the seller. 
 
2) The auctioneer may withdraw any item at any auction, again offer the item 
for sale in the event of an error or dispute as to the outcome of the auction (this 
applies also immediately after a hammer strike). In this case, the auctioneer 
may take any action she deems appropriate and reasonable. Should any 
dispute as to the outcome of the auction arise after the auction, the result of 
the auction is deemed final. 
 
3) The auctioneer starts the auction and decides on the amount of further bids. 
In order to achieve the reserve price of the object, the auctioneer and 
employees of the Sopot Auction House may submit bids on behalf of the seller 
without indicating that they are doing so, either by submitting successive bids 
or in response to bids submitted by other bidders. If there are no offers for an 
item, the auctioneer may consider the item to be unsold. 
 
4) The prices at the auction are quoted in Polish zloty and payment is expected 
in this currency. 
 
5) The bidder who has offered the highest amount accepted by the seller is the 
winner of the auction. A hammer strike by the auctioneer means acceptance of 
the highest bid and the conclusion of a sale agreement between the Sopot 
Auction House and the buyer. The risk and responsibility for the property being 
owned by the buyer is described in paragraph 6 below. 
 
6) Each postage sale of objects offered at the auction is also subject to the 
terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING 
AUTHENTICITY. 
 
5. ACQUIRED PRICE AND AUCTION COST 
 
1) An additional auction fee applies and is dependent on the amount of the 
final price. The fee is 18% for an item up to PLN 100 000 (inclusive) and 15% 
for an item above PLN 100 000. The auction fee also applies to after-auction 
sales in the event the item did not sell at auction. 
 
2) Unless otherwise agreed, the buyer is obliged to pay the claim within 14 
days of the date of auction, regardless of obtaining an export permit or any 
other permit. Fees are to be paid in Polish zloty in cash, by card, or by bank 
transfer: 
 
a) The Sopot Auction House accepts payment by MasterCard and VISA; 
b) The Sopot Auction House accepts the payment by bank transfer to the 
auction gallery’s account. 
 
In the title of the transfer, please specify the name of the auction, the auction 
date and the item number. 
 
3) The ownership of the purchased property will not be transferred to the buyer 
until the Sopot Auction House receives the full purchase price for the item, 
including the auction fee. The Sopot Auction House is not obliged to transfer 
the item to the buyer until the payment is transferred from the buyer. A prior 
transfer to the buyer is not equivalent to the transfer of ownership of the object 
to the buyer or the exemption from payment of the buyer's purchase price 
 
6. RECEIPT OF PURCHASE 
 
1) Receipt of the auctioned items is possible after payment of the full purchase 
price and settlement of other payments to the Sopot Auction House. As soon 
as the buyer meets all requirements, he should contact the Sopot Auction 
House to arrange collection. 
 
2) The buyer should collect the purchased property within 30 days of the 
auction date. After that time, the auction house will send all the auctioned 
objects to an external warehouse and the buyer will be charged for transport 
and storage costs. The fee will depend on the warehouse operator and the 
type and size of the item. Acceptance of this condition is equivalent to 
accepting the rules of the storage company. After 30 days from the date of the 
auction, the buyer assumes the risk of loss and damage to the item, as well as 
burdens associated with such object, including the costs of insurance. The 
Sopot Auction House is responsible for the buyer for damage or loss of 
property, but only up to the purchase price of the item. 
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3) For the convenience of the buyer, the Sopot Auction House free of charge 
provides the basic packaging of the item allowing for its collection. At the 
explicit request of the buyer, the Sopot Auction House can help you in 
contacting a specialised packaging and shipping company. Each such order is 
held under the responsibility of the customer. The Sopot Auction House is not 
responsible for poor rendering of services by carriers or other third parties. If a 
customer chooses the transport company himself, his representative should 
contact the Sopot Auction House at least 24 hours before the scheduled pick 
up. 
 
4) The Sopot Auction House will require proof of identity before transferring the 
object to the buyer or his representative, who should additionally have a written 
authorisation from the buyer. 
 
7. NO PAYMENT 
 
Without prejudice to the other rights of the seller, if the purchaser fails to pay 
the full purchase price for the item within 14 days of the date of auction, the 
Sopot Auction House may apply one or more of the following remedies: 
 
a) store the object in the galleries of the Sopot Auction House or in a place at 
the risk and at the expense of the client; 
b) refrain from selling the property, retaining the existing fees for 
compensation; 
c) refuse the buyer's orders in the future or only accept such an order provided 
that a deposit is paid; 
d) calculate statutory interest at the rate of 12% per annum from the date of 
payment to the date of payment of the full purchase price; 
e) resell the object at auction or privately with estimates and minimum price 
established by the Sopot Auction House. If the second auction object is sold 
for an amount lower than the purchase price at which the buyer has auctioned 
the object, the delayed purchaser will be required to cover the difference with 
the costs of conducting an additional auction; 
f) initiate court proceedings against the buyer to recover arrears; 
g) deduct the buyer's claims against the Sopot Auction House on receivables 
resulting from other transactions; 
h) take any other action appropriate to the circumstances. 
 
 
8. CUSTOMERS’ PERSONAL INFORMATION 
 
In connection with the services provided and legal requirements related to the 
auction, the Sopot Auction House may require clients to provide personal 
information or in some cases (e.g. to check solvency, customer identity or to 
avoid counterfeiting) to obtain customer data from third parties. The Sopot 
Auction House may also use personal data provided by the client for marketing 
purposes, providing materials on products, services or events organized by the 
Sopot Auction House. By agreeing to the terms of the AUCTION CONDITIONS 
and giving personal details, customers agree that the Sopot Auction House 
may use this data for the above mentioned purposes. If you would like more 
information about our privacy policy, would like to correct your details, or 
unsubscribe from further marketing correspondence, please contact us on 58 
550 16 05. 
 
9. LIMITATION OF LIABILITY 
 
1) The Sopot Auction House excludes all guarantees other than those in the 
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY to the fullest extent allowed by 
applicable laws.  
  
2) Subject to Clause 5 in paragraph 9, the sole responsibility of the Sopot 
Auction House shall be limited to the purchase price paid by the buyer. 
 

3) The Sopot Auction House is not liable for any errors or omissions in the 
information provided to clients and shall not be liable to any bidder for errors 
during the course of the auction or to the extent of the sale of the property. 
 
4) Subject to Section 5 of paragraph 9, the Sopot Auction House shall not be 
liable to the buyer for damages exceeding the purchase price referred to in 
paragraph 1 above, regardless of whether such damage is characterized as 
direct, indirect, special, incidental or consequential. The Sopot Auction House 
is not obliged to pay interest on the purchase price. 
 
5) Nothing in these AUCTION CONDITIONS excludes or restricts the liability of 
the Sopot Auction House against the buyer resulting from any fraud or 
misleading or intentional misconduct. 
 
10. COPYRIGHT 
 
1) The seller does not provide the buyer with copyrights or the right to 
reproduce the item. 
2) Copyrights for all photographs, illustrations and texts related to the item, 
made by or for the Sopot Auction House, including the contents of this 
catalogue, are the property of the Sopot Auction House. They cannot be used 
by the buyer or other persons without the prior written consent of the Sopot 
Auction House. 
 
11. GENERAL PROVISIONS 
 
1) These AUCTION CONDITIONS, together with the subsequent amendments 
and supplements referred to in paragraph 1 above, and the CONDITIONS 
CONFIRMING AUTHENTICITY, shall exhaust all the rights and obligations 
between the parties in respect of the sale of the object. 
2) All submissions should be submitted in writing to the Sopot Auction House. 
Notices addressed to clients will be sent to the address given in the last 
correspondence with the Sopot Auction House. 
3) If any provision in the terms of the AUCTION CONDITIONS is void or 
unenforceable, the remainder of this agreement will continue to apply. No 
action or delay in exercising the rights arising from the AUCTION 
CONDITIONS does not constitute a waiver of the validity of all or part of the 
terms in the AUCTION CONDITIONS. 
4) The rights and obligations of the Auction House resulting from the AUCTION 
CONDITIONS also apply to the co-organiser of the auction CETOR Pty. Ltd. 
Bydgoszcz (Sopot Auction House in Bydgoszcz). 
 
12. APPLICABLE LAW 
 
The rights and obligations of the parties resulting from these AUCTION 
CONDITIONS, CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICATION, the auction, 
and any matters related to the above provisions shall be governed by Polish 
Law. The Sopot Auction House in particular highlights the following: 
 
1) the Act of 23 July 2003 on the protection of antiques and care for antiques 
(Journal of Laws No. 162, item 1568, amended) - export of certain objects 
outside the country requires the consent of the relevant authorities 
 
2) the Act of 21 November 1996 on museums (Journal of Laws of 1997, No. 5, 
item 24, amended) - registered museums have the right of first purchase of 
items directly at the auction for the auction price plus the auction fee 
 
3) the Act of 16 November 2000 on countering the transactions of funds from 
illegal or undisclosed sources and countering the financing of terrorism 
(Journal of Laws of 2000, No. 116, item 1216, amended) The Auction House is 
obliged to collect personal data of purchasers performing transactions above 
EUR 15 000. 

 
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY 

 
 
By the authenticity of the object we understand the proper attribution of the 
item’s author and the correct dating of the object. The Sopot Auction House 
guarantees the authenticity of the objects presented in this catalogue for 5 
years from the date of sale by the Sopot Auction House with the following 
reservations: 
 
1) The Sopot Auction House guarantees the authenticity of the object only to 
the direct buyer of the object (the consumer). This warranty does not cover: 
 
a) subsequent owners of the item, including persons who have acquired it in a 
direct purchase in exchange for payment, by donation or inheritance; 
b) any item to which exists a dispute about its authorship; 
c) an item whose authorship is merely implied, which in the catalogue and on 
the certificate is marked with the following: no date of life after the artist's name 
and surname, the artist's name preceded by the initials only, the question mark 
in parentheses or without brackets ("?" or "(?)") Before or after the artist's 
name and surname: "Attributed "or" Attrib. "; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
d) an item created in the artist's style in a more or less a close circle of 
influence, which in the catalogue and on the certificate is marked with the 
use of "circle", "school" or "imitator" before or after the artist's name and 
surname; 
e) an item whose authorship is consistent with the generally accepted 
opinion of specialists, scholars and other experts; 
f) an item for which the catalogued date differs from the actual one by less 
than 15 years; 
g) an item for which a correct definition of the century has appeared in 
dating; incorrect definition of a part of a century (half or quarter); 
h) items from the twentieth century, the nineteenth century and older, in 
which the actual dating is different from the one in the catalogue in favour of 
the object, i.e. the object turned out older than it was given in the 
description; 
i) an item whose description and date has been declared inaccurate using 
scientific methods or tests that were not generally accepted at the time of 
its release, or at that time were considered to be excessively expensive or 
unfeasible, or would, in all probability, result in a loss of value of the item. 
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